
 

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 dla innych sąsiadów szkodliwy. 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 20% do 70% 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. Takie działanie 
jest wykroczeniem zagrożonym mandatem karnym do 5 000 zł);  

• spalanie paliw zawierających biomasę o wilgotności powyżej 20%, np. niesezonowanego przez min 2 lata 
drewna (zwłaszcza iglastego), w piecu, kotle lub kominku (od 1 lipca 2018 r. obowiązuje zakaz spalania paliw 
zawierających biomasę o wilgotności powyżej 20 %);  

• spalanie niskogatunkowych paliw stałych, węgla brunatnego, ekogroszku lub węgla o obniżonej jakości 
i cenie przez dostawcę (od 1 lipca 2018 r., obowiązuje zakaz stosowania mułów i flotokoncentratów 
węglowych, węgla kamiennego o uziarnieniu 0-3 mm oraz węgla brunatnego);  

• wiekowy piec lub kocioł na węgiel lub drewno z którego korzystasz, czyli popularny „kopciuch”, o bardzo 
niskiej sprawności (nawet o 40% niższej względem najnowszych konstrukcji), przez co nie tylko generujesz 
nawet 20 razy więcej zanieczyszczeń niż nowoczesne piece, ale także spalasz znacznie więcej węgla czy 
drewna by osiągnąć efekt, który daje nowoczesny piec. Od 1 stycznia 2023r. wykorzystywanie pieców 
pozaklasowych tzw. „kopciuchów” jest prawnie zabronione;  

• 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, rozpalanie od dołu, inne).  
 
Drogi mieszkańcu! Otrzymałeś żółtą kartkę oraz szansę na oszczędzenie do 8 000 zł!  
 
Dostałeś to pismo dlatego, że ktoś w sąsiedztwie Cię ceni i szanuje. Nie chcąc sprawiać Ci przykrości w postaci 
wszczęcia postępowania o wykroczenie zwrócił Twoją uwagę na problem zadymienia jaki robisz i dał Ci szansę 
na rozwiązanie tego problemu.  
 
Pamiętaj! Możesz oszczędzić do 5000 zł na mandacie za ewentualne wykroczenie jeśli to robiłeś, wystarczy 
skorzystać z szansy i obniżyć koszty wymiany pieca/ kotła CO nawet o 8000 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! 


