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Nie pal śmieci  

w domu,  

to drogo kosztuje! 

 

Zaczyna się od alergii, zapalenia gardła, problemów z górnymi 

drogami oddechowymi. Efekty spalania śmieci w domu wcześniej 

czy później wszyscy odczujemy. Rocznie każdy z nas produkuje 

około 350 kg śmieci. 1/3 odpadów ląduje na dzikich wysypiskach 

lub trafia do pieców. Pali się je szybko, ale problem pozostaje na 

długo.  

Na początku okresu 

grzewczego w 

ubiegłym roku 

oszacowano, że normy 

pyłu, szczególnie  

w miastach, 

przekroczone były 

nawet czterokrotnie, 

niezależnie od regionu. 

Często – jak się niestety 

okazuje – bardziej 

przekonujące niż hasła 

ochrony środowiska, 

jest ryzyko uszkodzenia 

pieca lub grzywna. 

Problem należy do 

wstydliwych, ponieważ 

nikt otwarcie nie powie, że zdarza mu się do pieca wrzucić plastikową butelkę czy foliową 

torbę, nie wspominając o gumie. 

Ludzie myślą, że kiedy dołożą do opału trochę śmieci, to po pierwsze będzie cieplej,  

po drugie mniej tego opału zużyją, ale to bardzo złudna oszczędność. Plastikowe odpady 

spalane w domowych piecach niszczą zarówno piec, jak i przewód kominowy. Po paru latach 

okazuje się, że jedno i drugie jest do wymiany. 

Spalanie śmieci w piecu domowym grozi nie tylko wysokimi grzywnami, 

może być również przyczyną pożaru i groźnych chorób. 

Temperatura w piecach domowych wynosi zaledwie od 200 do 500 stopni C. Jednym  

z czynników, które mają wpływ na nasze bezpieczeństwo jest właśnie zbyt niska temperatura 

spalania. Z domowych palenisk do atmosfery wydostają się wtedy nieoczyszczone szkodliwe 

substancje chemiczne. 
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Lekarze alarmują 

Zanieczyszczenia w powietrzu wpływają na nasz cały 

organizm i chociaż skutki ich oddziaływania nie są 

widoczne natychmiast, to gromadzące się toksyny 

mają znaczący wpływ na nasze zdrowie. Często 

dolegliwości zaczynają się od kaszlu i uczucia 

duszności. Szczególnie dzieci są narażone na choroby 

związane z układem oddechowym i obniżoną 

odpornością, która objawia się w formie alergii. 

Zanieczyszczenie dwutlenkiem siarki powietrza 

powoduje trudności w oddychaniu, tlenki azotu podrażniają płuca, tlenek węgla powoduje 

zatrucia i ma negatywny centralny układ nerwowy. Niekontrolowany proces spalania śmieci 

prowadzi do przedostania się do atmosfery związków nazywanych dioksynami i furanami 

związanych z chorobami nowotworowymi.  

Szczególnie wrażliwe na działania toksyn są dzieci. 

Regulacje prawne 

Przepisy prawne nie 

wystarczą, aby chronić nas 

przed konsekwencjami złych 

nawyków. W Polsce 

obowiązuje ustawowy zakaz 

spalania odpadów 

komunalnych w urządzeniach 

nie przystosowanych do tego 

celu, ale to my sami musimy 

mieć świadomość, na co 

narażamy siebie i sąsiadów 

paląc śmieci w domowym piecu. 

Palenie śmieci w domu grozi grzywną do 500,00 zł.   

Palenie śmieci w domu jest dodatkowo nieuzasadnione ekonomicznie. Zgodnie z ustawą  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości zamieszanej ma 

obowiązek złożyć, w swojej gminie, deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Na podstawie ww. deklaracji mieszkaniec może oddać (w terminach 

określonych w harmonogramie odbioru odpadów) dowolną ilość danego rodzaju odpadów 

wytworzonych na nieruchomości, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.  

Ponadto wszystkie odpady wytworzone  

w gospodarstwach domowych, za 

wyjątkiem odpadów zmieszanych,  można 

oddać bez ponoszenia dodatkowych opłat do 

Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych (PSZOK).  

 PSZOK przyjmuje od właścicieli 

nieruchomości zamieszkanych wszystkie odpady selektywnie zbierane m.in.: tworzywa 
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sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych; papier i tekturę,  opakowania z papieru i tektury 

oraz odpady niebezpieczne i problemowe m.in.: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

odpady wielkogabarytowe; budowlane i rozbiórkowe z remontów; farby, tusze, kleje, 

detergenty; zużyte baterie i akumulatory oraz przeterminowane lekarstwa.  

Biorąc pod uwagę powyższe uświadamiamy sobie, że spalanie śmieci  

w domowych piecach i kotłowniach nie przynosi żadnych korzyści, a naraża 

nas jedynie na poważne konsekwencje finansowe, a przede wszystkim 

zdrowotne.  
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