
SPRAWDZAJ JAKOŚĆ POWIETRZA NA 
TERENIE WŁASNEJ MIEJSCOWOŚCI 
Wyniki pomiarów powietrza dostępne są na stronie internetowej Urzędu: 

www.muszyna.pl  w zakładce  „Monitoring powietrza” 
w MiGU Muszyna.

UWAGA
 Od 1 lipca 2017 r. instalowane są jedynie kotły i kominki spełniające normy unijne (emisja pyłu do 40 mg/m3). 

 Od 1 lipca 2017 r. nie wolno spalać mułów i flotów węglowych oraz drewna i biomasy 
o wilgotności powyżej 20 %. (drewna suszonego krócej niż 2 sezony),

 Do końca 2022 r. nastąpi obowiązkowa wymiana pieców, które nie spełniają wymogów
emisyjnych co najmniej klasy 3, a w przypadku nieekologicznych kotłów klasy 3 i 4 do końca 2026r.

 Od 2023 r. urządzenia grzewcze (piece, kominki) o sprawności cieplnej poniżej 80% muszą zostać wyposażone 

w urządzenie redukujące emisję pyłu (elektrofiltr). 
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Ulotka informacyjna wykonana w ramach projektu  „Od przedszkola do seniora MUSZYNA wypowiada walkę przeciwko 
„SMOGOWI”, realizowanego przez Stowarzyszenie na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego „EKO POPRAD”.
Działanie dofinansowane ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej, w ramach projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie 
programu ochrony  powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.



 43 TYS. LUDZI UMIERA w Polsce wcześniej z powodu zanieczyszczonego powietrza, to 15 razy więcej 

niż jest ofiar wypadków drogowych w Polsce.

 Niska emisja powoduje nowotwory, choroby serca, przewlekłe choroby płuc, astmę i alergię, które DOTYKAJĄ 
NASZYCH NAJBLIŻSZYCH.

 ZANIECZYSZCZONE POWIETRZE SZKODZI najbardziej osobom z chorobami układu krążenia 

takimi jak: niewydolność serca, choroba wieńcowa i nadciśnienie tętnicze.

 Bezpłodność, obumarcie płodu, przedwczesny poród, to kolejne SKUTKI ZANIECZYSZCZONEGO 
POWIETRZA.

1. NIE  PALMY W PIECACH ŚMIECI I ODPADÓW! Reagujmy i zgłaszajmy odpowiednim służbom 

(policji lub w urzędzie gminy), gdy robi to ktoś z naszego otoczenia!  PALENIE ŚMIECI SZKODZI 
TWOJEMU ZDROWIU I ZDROWIU TWOICH BLISKICH ORAZ ZANIECZYSZCZA 
ŚRODOWISKO W KTÓRYM MIESZKASZ.

2. Nie palmy w piecach złej jakości węglem, miałem czy mułem węglowym.

3. Wymieniajmy stare urządzenia grzewcze na nowe, ekologiczne i korzystajmy z dofinansowań oraz środków

unijnych, w  tym z dotacji oferowanych przez gminę!  

Szczegółowych informacji w tym zakresie udzieli pracownik wydziału ochrony środowiska w gminie pok. 22,  

tel. 18 472 59 36.

4. Dokonujmy okresowych przeglądów  kominiarskich  w celu  uniknięcia ryzyka zaczadzenia!

5. Rozmawiajmy o problemie zanieczyszczonego powietrza w swoim 

środowisku.

6. Korzystajmy z nowych technologii i odnawialnych żródeł energii. 

Jeśli to możliwe korzystajmy z transportu publicznego.

7. Przestrzegajmy obowiązujących przepisów antysmogowych celem

poprawy jakości powietrza i uniknięcia surowych 
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NISKA EMISJA to emisja szkodliwych pyłów pochodzących głównie  

z domowych pieców i kotłów grzewczych zwanych powszechnie „kopciuchami”. 

Powstaje na skutek spalania złej jakości  paliw stałych (zasiarczonego węgla, 

miału, biomasy, drewna o wilgotności powyżej 20%)  oraz odpadów róż-

nego pochodzenia tj. butelek typu PET, worków foliowych, odpadów 

z gumy czy lakierowanych materiałów. Z  pieców na paliwa 

stałe wydobywają się pyły, rakotwórczy  

benzo[a]piren (87%) oraz inne szkodliwe substancje 

m.in. dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki 

azotu oraz pyły zawieszone PM10 i PM2,5.


