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PAMIĘTAJ !
NIE PAL ŚMIECI!

W piecu domowym nie wolno 
palić śmieci.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców Gminy 
Turawa o niespalanie odpadów w domowych 
piecach! Wszystkie odpady odbierane są wg. 

otrzymanych harmonogramów odbioru śmieci. 

DOBRZE WIEDZIEĆ!!! 

Palenie śmieci ma również negatywny wpływ na 
stan przewodów kominowych, powodując 

odkładanie się tzw. „mokrej sadzy” w kominach. 
To z kolei może być powodem zapalenia się 

instalacji i pożaru Twojego domu.

UWAGA !
PALENIE ŚMIECI JEST KARALNE

W przypadku stwierdzenia termicznego 
przekształcania odpadów w instalacji do tego nie 

przeznaczonej podejmowane są sankcje karne 
wynikające z art. 191 ustawy o odpadach. 
Kara może wynieść nawet 5 tys. złotych. 

Postępowanie o ukaranie następuje w trybie 
określonym w Kodeksie postępowania w sprawach 

o wykroczenia.

Najważniejsze przepisy o zakazie spalania odpadów:
• ustawa o odpadach;
• ustawa o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach;
• uchwała antysmogowa dla województwa 
opolskiego; 
• Program ochrony powietrza dla województwa 
opolskiego.

W piecu nie powinny się znaleźć 
ŻADNE:

• plastikowe opakowania (np. butelki PET) 
  i inne materiały z tworzyw sztucznych,
• opakowania typu „tetrapak”,
• gumy i odpady gumowe (stare opony, uszczelki),
• odpady skórzane (obuwie, ubrania),
• tekstylia (tkaniny, dzianiny),
• artykuły higieniczne (np. pampersy),
• papiery i opakowania kartonowe bielone związkami 

chloru i z nadrukiem farb kolorowych (np. kolorowe 
czasopisma, katalogi, ulotki, pudełka),

• drewno lakierowane, malowane i impregnowane 
  (np. stare meble, drewniane ramy okienne), 
• odpady niebezpieczne np. farby, środki ochrony 

roślin, lekarstwa. 

PAMIĘTAJ !



JAK ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA 
WPŁYWA NA ZDROWIE CZŁOWIEKA?

SPALANIE ŚMIECI w domowych piecach 
i kotłowniach jest źródłem zanieczyszczeń, 
które są szkodliwe dla ludzi i środowiska.

PODCZAS SPALANIA ŚMIECI powstają:

• tlenki węgla i azotu,
• dwutlenek siarki,
• cyjanowodór,
• metale ciężkie,
• rakotwórcze dioksyny i furany.

Substancje te zanieczyszczają Twoje najbliższe 
otoczenie, wody gruntowe i ziemię. Palenie 

tworzywami sztucznymi, przede wszystkim butelkami 
typu PET, gumą czy lakierowanymi elementami 

(na przykład starych mebli) to bomba z opóźnionym 
zapłonem, która może niespodziewanie wybuchnąć 

w postaci choroby nowotworowej nawet 
po kilkudziesięciu latach!

PALENIE ŚMIECI W PIECU SZKODZI 
ŚRODOWISKU W KTÓRYM ŻYJESZ 

DRODZY MIESZKAŃCY! 
Zastanawialiście się kiedyś, 

dlaczego zawsze w okresie jesienno-zimowym 
jakość powietrza znacznie się pogarsza?

Niestety, pomimo wielu głośnych i dobitnych 
kampanii na rzecz ochrony środowiska, niektórzy 

jako materiału do palenia w piecu używają… śmieci.
Spalanie śmieci w domowych piecach 

daje złudne oszczędności.
Płacisz zdrowiem!

Spalając plastikowe butelki i folie wytwarzasz 
chlorowodór, który w połączeniu z parą wodną 

tworzy kwas solny – kwaśne deszcze.

ZAPOBIEGAJ, SEGREGUJ, ODZYSKUJ

Ilość produkowanych przez nas śmieci ciągle wzrasta. 
Musimy ograniczyć ich powstawanie. 

Wybieraj produkty w opakowaniach wielorazowych.
Wiele wytwarzanych odpadów nadaje się do recyklingu.

Segreguj odpady!
Odzyskując cenne surowce oszczędzasz pieniądze, 

zdrowie i środowisko.
Na terenie Gminy Turawa funkcjonuje kompleksowa 

gospodarka odpadami. 

PALENIE ŚMIECI 
A ZDROWIE LUDZI 

SUBSTANCJE, które wydzielają się w trakcie 
spalania śmieci wywołują:

• alergie, 
• choroby płuc i oskrzeli, 
• nowotwory – np. rak płuc,
• choroby nerek, 
• choroby sercowo-naczyniowe. 

W pierwszej kolejności ofiarą oszczędności 
(a może niewiedzy?) ludzi palących w piecu odpadami 

domowymi są inni ludzie. 
Szczególnie wrażliwe na działanie toksyn są dzieci. 

Wrzucając śmieci do pieca tylko pozornie 
oszczędzasz – ilość ciepła, jaką z nich wytworzysz, 

jest o wiele mniejsza, niż w przypadku użycia 
materiałów wysokoenergetycznych. 

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, kampania Piątka za segregację, strona internetowa: 
naszesmieci.pl
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