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P  A  L  I  S  Z     Ś  M  I  E  C  I? 
 TRUJESZ ŚRODOWISKO,  

SIEBIE I SWOJE DZIECI ! ! ! 
 
 

 
 
 
Wójt Gminy Santok przypomina mieszkańcom o całkowitym                        
i bezwzględnym zakazie spalania odpadów w domowych piecach.                  
Ta forma zagospodarowania odpadów jest skrajnym, bardzo 
szkodliwym dla zdrowia, a przy tym wielce kosztownym sposobem 
pozbywania się odpadów w okresie jesienno-zimowym, niezgodnym 
jednocześnie z literą prawa. 
 
W myśl art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 21 z zm.) - kto, termicznie przekształca 
odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega 
karze aresztu albo grzywny.  



PALENIE SZKODZI! 
Domowe paleniska są zupełnie niedostosowane do spalania odpadów 
ze względu na zbyt niską temperaturę ich wypalania, co w efekcie 
prowadzi do wytworzenia i emisji substancji gazowych o silnie 
trującym charakterze, wpływającym nie tylko negatywnie na 
środowisko przyrodnicze, ale przede wszystkim na zdrowie 
człowieka.  

Podczas prowadzonego procesu wypalania śmieci wydzielane są 
związki o działaniu chorobotwórczym, wśród których są m.in.:  

 TLENEK WĘGLA– wiąże czerwone ciałka krwi, utrudniając przy 
tym transport tlenu w organizmie, uszkadzając płuca, 

 TLENEK AZOTU – podrażnia i uszkadza płuca, 
 DIOKSYNY I FURANY – posiadają właściwości alergiczne, 

powodują nowotwory wątroby, płuc, 
 DWUTLENEK SIARKI – powoduje trudności w oddychaniu, 
 CHLOROWODÓR – tworzy z parą wodną kwas solny o działaniu 

silnie żrącym. 

Rakotwórcze substancje przedostają się do naszego bezpośredniego 
otoczenia, zatruwają wody gruntowe, gleby, przedostając się do 
naszego organizmu ze spożywanymi roślinami oraz wraz                                     
z  wdychanym przez nas powietrzem. 

Ponadto, palenie śmieci w domowych piecach i kotłowniach prowadzi 
do odkładania się w przewodach kominowych tzw. mokrej sadzy, 
której nadmiar może przyczynić się do niekontrolowanego popękania 
i zapalenia się instalacji, doprowadzając tym samym do pożaru domu, 
zatrucia czadem.   

ZAKAZ SPALANIA W PIECU! ! ! : 
 opakowań z tworzyw sztucznych, w tym plastikowych, 
 opon i wszelkiego rodzaju odpadów z gumy, 
 opakowań po rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin, 
 opakowań po farbach i lakierach, 
 elementów drewnianych pokrytych lakierem, 
 odpadów zielonych, ulegających biodegradacji.  

Wójt Gminy w Santoku apeluje, by dla dobra wszystkich mieszkańców 
Gminy Santok postępować z odpadami w należyty                                               
i odpowiedzialny sposób oraz wypalać w piecach wyłącznie 
odpowiedni materiał opałowy i nie narażać siebie, a także swoich  
najbliższych na niebezpieczeństwo. 


