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Drodzy mieszkańcy Gminy Kołaczkowo
jesienno - zimowym nasilaj
ze spalaniem odpadów w paleniskach domowych. 
nie zdają sobie niestety sprawy z tego 
takiego działania.    

  

W Polsce obowiązuje 
do tego nie przystosowanych, 
temperaturę, aby bezpiecznie spala
pieca, powoduje zapychanie komina, co mo
kominowego. Wartość energetyczna spalanych odpadów jest 
krokiem jest segregowanie ś
na terenie naszej Gminy. Osi
poziomy odzysku i unikniemy kar.

Czy wiesz że: 

 w czasie spalania ś
rakotwórcze i śmierciono
i furany. Wytwarzamy je sami, kiedy spalamy 
a także w stosach przed domem,

 substancje te przedostaj
na roślinach i przedmi

 następnie wraz z poż
się osadziły) i wdychanym powietrzem, zwi
organizmu. Większość
te są niewidoczne i bezzapachowe,

 nieodwracalnie niszcz
uszkadzają płód i struktur

 dioksyny i furany to jedne z najsilniejs
Ich działanie toksyczne polega na podst
skutecznym uszkadzaniu rozmna

 niecałe dwa miligramy dioksyn wystarcz
człowieka. 

Nie narażajmy siebie, rodziny, s
toksycznych powstałych w procesach niewła

Nie trujmy ś

Spalanie odpadów z naruszeniem przepisów ochrony 
jest wykroczeniem zagro

a w skrajnych przypadkach mo
za które grozi kara pozbawienia wolno
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ńcy Gminy Kołaczkowo w sezonie 
zimowym nasilają się uciążliwości związane 

ze spalaniem odpadów w paleniskach domowych. Osoby pal
 sobie niestety sprawy z tego – jak tragiczne dla zdrowia 

ązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w urz
do tego nie przystosowanych, ponieważ domowe piece generują

bezpiecznie spalać odpady. Spalanie śmieci znacznie skraca 
pieca, powoduje zapychanie komina, co może doprowadzić do zapalenia przewodu 

ść energetyczna spalanych odpadów jest niska z
kiem jest segregowanie śmieci i przekazywanie ich firmie odbieraj

Osiągniemy w ten sposób wymagane przez Uni
poziomy odzysku i unikniemy kar. 

czasie spalania śmieci powstają substancje, które mają silne działanie 
śmiercionośne. Substancje te to przede wszystkim dioksyny 

i furany. Wytwarzamy je sami, kiedy spalamy śmieci w piecach w
e w stosach przed domem, 

ubstancje te przedostają się do otoczenia – znajdują się w powietrzu, osiadaj
linach i przedmiotach pozostając tam długi czas,  

pnie wraz z pożywieniem (np. warzywami, owocami, zboż
 osadziły) i wdychanym powietrzem, związki te dostają si

ększość z nas jednak o tym nie wie, gdy
 niewidoczne i bezzapachowe, 

ieodwracalnie niszczą zdrowie – powodują nowotwory wą
ą płód i strukturę kodu genetycznego oraz mają działanie al

ioksyny i furany to jedne z najsilniejszych trucizn, jakie zna ludzko
Ich działanie toksyczne polega na podstępnym, bo powolnym, ale niezwykle 
skutecznym uszkadzaniu rozmnażających się komórek w organizmach 
iecałe dwa miligramy dioksyn wystarczą, by zabić ważącego 80 kilogramów 

ajmy siebie, rodziny, sąsiadów na wdychanie zwi
toksycznych powstałych w procesach niewłaściwego spalania! 

Nie trujmy środowiska oraz siebie nawzajem!

 
Spalanie odpadów z naruszeniem przepisów ochrony ś

wykroczeniem zagrożonym grzywną do 5 tys. zł
a w skrajnych przypadkach może być nawet przestę

za które grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesię
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Spalanie odpadów z naruszeniem przepisów ochrony środowiska 
5 tys. zł,  

 nawet przestępstwem,  
3 miesięcy do lat 5. 


