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Zanieczyszczenia powietrza są główną przyczyną zagrożeń środowiska. 

O zanieczyszczeniu możemy powiedzieć, gdy w składzie powietrza obecne są 
gazy, ciecze i ciała stałe nie będące naturalnymi składnikami lub też w stężeniach 
nieodpowiadających naturalnemu składowi atmosfery ziemskiej.

78%

21%

1%AZOT  - 78%

TLEN  - 21%

ARGON, PARA WODNA, DWUTLENEK
WĘGLA I INNE GAZY - 1%



Zanieczyszczenia 
powietrza

N0x –
tlenki 
azotu

CO, CO2–
tlenek i 

dwutlenek 
węgla

SO2 –
dwutlenek

siarki

C6H6 –
benzen

PM – pyły:

PM10, PM2,5     
B(a)P, sadza,    

metale ciężkie





Największe zanieczyszczenie powietrza 
powoduje niska emisja.

Jest to emisja pyłów i szkodliwych gazów na 
wysokości do 40 m. 

Zjawisko to powstaje 
w wyniku nieefektywnego spalania paliw 
wykorzystywanych głównie do ogrzewania 
domów, mieszkań oraz na potrzeby 
komunikacji samochodowej. 

https://oddychajpowietrzem.pl



• Problemy z pamięcią i koncentracją, 
depresja, szybkie starzenie się układu 
nerwowego, udar mózgu, Alzheimer

MÓZG

• Problemy z oddychaniem, podrażnienie 
oczu, nosa i gardła, kaszel, katar, 
zapalenie zatok

GÓRNE DROGI 
ODDECHOWE

• Astma, rak płuc, przewlekła obturacyjna 
choroba płuc, częstsze infekcje dróg 
oddechowych

UKŁAD 
ODDECHOWY

• Zawał serca, nadciśnienie tętnicze, 
choroba niedokrwienna, zaburzenia 
rytmu serca, niewydolność serca

UKŁAD 
KRWIONOŚNY

• Bezpłodność, obumarcie płodu, 
przedwczesny poród

UKŁAD

ROZRODCZY



Ogrzewanie przy użyciu biomasy
i paliwa gazowego jest ekonomiczne 
i przyjazne dla środowiska.

Spalanie biomasy (m.in. odpady 
drzewne, brykiet, pellet, słoma, zrębki 
drzewne) jest wysokoenergetyczne  
i tanie.

Kotły na paliwo gazowe są proste 
w obsłudze, szybkie w działaniu, 
a zarazem nie wytwarzają popiołu.



www.wrotapodlasia.pl/

• NIGDY NIE PAL ŚMIECI I ODPADÓW1.

• STOSUJ PALIWA DOBREJ JAKOŚCI2.

• WYMIEŃ PIEC NA EKOLOGICZNY3.

• OGRANICZAJ STRATY CIEPŁA 
POPRZEZ  TERMOMODERNIZACJĘ4.

• STOSUJ ODNAWIALNE ŹRÓŁA 
ENERGII5.



Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Spalanie odpadów poza spalarnią lub 
współspalarnią jest zabronione. Za spalanie 

odpadów w paleniskach domowych 
i lokalnych kotłowniach grozi kara aresztu albo 

grzywny. 



Dziękuję za uwagę.


