
IZABELIŃSKA AKCJA SĄSIEDZKA NA RZECZ CZYSTEGO POWIETRZA                          

„STOP NADMIERNEMU I ŚMIECIOWEMU DYMOWI” 

 

DROGI MIESZKAŃCU I SĄSIEDZIE OTRZYMUJESZ ŻÓŁTĄ KARTKĘ! 

Otrzymujesz to pismo, gdyż ktoś mieszkający w zasięgu dymu unoszącego się z Twojego 

komina (w promieniu nawet do 200 metrów) ma uzasadnione podejrzenie, że jest on 

nadmierny i może być zarówno dla niego, jak i innych sąsiadów szkodliwy. Objawiać się to 

może szczególnie w bezwietrzne i wilgotno-mgliste dni, gdy przy wysokim ciśnieniu 

zadymienie takie przybiera formę smogu. To lokalne zadymienie generowane przez Twój 

komin jest także szkodliwe dla Ciebie i Twojej rodziny. Pamiętaj! Do wnętrza Twego budynku 

– tak, jak i budynków Twoich sąsiadów -  przenika od 70% do 20% zanieczyszczeń 

znajdujących się w powietrzu na zewnątrz, w zależności od stopnia szczelności budynku. 

Przyczyną problemu z dymem wychodzącym z Twojego komina mogą być: 

- spalanie niewłaściwych paliw stałych (gałązek z ogrodu czy lasu, igliwia, liści,  szyszek, 

drewna odpadowego pokrytego farbami lub lakierem, opakowań plastikowych, kartonów i 

innych śmieci/odpadów co jest wykroczeniem zagrożonym mandatem karnym do 5 000 zł); 

- spalanie niskogatunkowych paliw stałych - muły i flotokoncentraty węglowe, których 

używanie po 1 lipca 2018r.  będzie zabronione i zostaną wycofane z obrotu; 

- wiekowy piec lub kocioł na węgiel lub drewno z którego korzystasz, czyli popularny 

„kopciuch”, o bardzo niskiej sprawności (nawet o 40% względem najnowszych konstrukcji) 

przez co nie tylko generujesz nawet 20 razy więcej zanieczyszczeń niż nowoczesne piece 

węglowe lub pelletowe klasy 5, ale i spalasz znacznie więcej węgla czy drewna co dodatkowo 

niepotrzebnie obciąża Twój budżet; 

- spalanie ekogroszku lub węgla o obniżonej jakości i cenie przez dostawcę;  

- brak odpowiedniej termoizolacji budynku, przez co zużywasz znacznie więcej paliwa na jego 

ogrzanie. Pamiętaj: budynek o powierzchni 150 m2 może być ogrzany – wraz z ciepłą wodą 

użytkową -  tak za 3 000 zł rocznie (nowy i ocieplony), jak i za 12 000 zł rocznie (stare budynki 

sprzed 1998 r. bez odpowiedniego ocieplenia ścian i szczelnych okien czy drzwi). 

Termomodernizacja budynku oszczędzi ci nawet 40 % rocznych kosztów ogrzewania; 

- spalanie niesezonowanego przez 2 lata lub posiadającego wilgotność powyżej 20% drewna, 

zwłaszcza iglastego, w piecu, kotle lub kominku; 

- brak elektrofiltru  kominowego, gdy używasz kominka na paliwa stałe; 

- nieoczyszczony przewód kominowy lub niedostateczny dopływ powietrza do komory 

spalania kotła pogarszające efektywność kotła i zwiększające zanieczyszczenie ; 

- niewłaściwe nawyki korzystania z kotła (słabo dotlenione palenisko, temperatura, inne). 



Mieszkańcu!  Podejmij właściwe działanie dla siebie, swojej rodziny i sąsiadów! 

- sprawdź czy nie kupiłeś bardzo kiepskiej jakości węgla (np. z domieszką destruktu) lub 

ekogroszku (zwłaszcza „ekonomicznego” ekogroszku, zawierającego zmielony plastik i inne 

odpady, bo pojawił się taki na rynku) – zareklamuj i wymień na dobre jakościowo paliwo; 

- jeśli opalasz drewnem to dosusz i wysezonuj je 2 lata – mokre drewno jest gorsze niż muł; 

- pomimo, że zakaz spalania mułów i flotokoncentratów w budynkach mieszkalnych będzie 

obowiązywał dopiero od 1 lipca 2018r. nie kupuj i nie używaj ich już teraz; 

- odpady i śmieci włóż odpowiednio do odpadów zmieszanych, worka żółtego, niebieskiego 

lub na zielone odpady, aby zostały odebrane przez firmę tym się zajmującą. Spalając śmieci  

popełniasz wykroczenie zagrożone mandatem do 5 000 zł. Ktoś z sąsiadów może nie 

wytrzymać nadmiernego zadymiania i powiadomić policję o „możliwości popełnienia 

wykroczenia polegającego na spalaniu odpadów” przez Ciebie lub domownika; 

- zadziałaj już teraz i wymień „kopciucha” lub stary kocioł na nowoczesny kocioł węglowy lub 

pelletowy kategorii 5 bądź na kondensacyjny kocioł gazowy, aby spalać mniej paliwa (nawet 

do 30%), a przede wszystkim mniej zadymiać (nawet 20-krotnie) siebie i swoich sąsiadów.           

I tak do końca 2022 roku będziesz musiał starego kopciucha o  kategorii niższej od 3  „na 

wszelkie paliwa stałe” wymienić lub zmodernizować.  

- wystąp już teraz do Gminy z wnioskiem o dotację nawet do 5000 zł na wymianę kotła CO; 

- przystąp do termomodernizacji budynku – zredukujesz koszty ogrzewania nawet o 40%  (w 

przypadku starszych nieocieplonych budynków sprzed 1998r); 

- nie używaj kominka w bezwietrzne i wilgotne dni - gdy wszystkim dokucza smog - jeśli masz 

także gazowy piec lub kocioł CO. Kominek opalany drewnem generuje zanieczyszczenia 

zbliżone do pieca lub kotła opalanego węglem standardowej jakości. 

 

DROGI MIESZKAŃCU! OTRZYMAŁEŚ ŻÓŁTĄ KARTKĘ ORAZ SZANSĘ NA OSZCZĘDZENIE           

DO 10 000 ZŁ! 

Dostałeś to pismo dlatego, że ktoś w sąsiedztwie cię ceni i szanuje, gdyż nie chcąc sprawiać 

przykrości w postaci wszczęcia postępowania o wykroczenie przez Policję i mandatu zwrócił 

Twą uwagę na problem zadymienia jaki robisz i dał szansę na rozwiązanie tego problemu. 

Pamiętaj! Otrzymałeś to pismo, gdyż ktoś kto cię szanuje dał ci szansę oszczędzić do 5000 zł 

na mandacie za ewentualne wykroczenie spalania odpadów, jeśli to robiłeś oraz umożliwił 

obniżyć koszty wymiany pieca/kotła CO - nawet o 5000 zł - dzięki dotacji z gminy.  

Doceń to! Skorzystaj z wyjątkowej szansy! Zmniejsz emisję dymu i zanieczyszczeń powietrza! 

Obniż koszty ogrzewania nabywając nowy ekonomiczny i niskoemisyjny kocioł CO. Zaniechaj 

spalania odpadów (jeśli to robiłeś), a unikniesz mandatu i poprawisz swe relacje z sąsiadami. 

Współdziałaj z sąsiadami na rzecz czystego powietrza w Gminie Izabelin! 

Druk opracowany przez Urząd Gminy Izabelin Wydział Ochrony Środowiska. 


