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Niska emisja – emisja szkodliwych pyłów i gazów na małej wysokości (do 40

metrów). Emitorami są głównie kominy w domach opalanych paliwami stałymi

(węglem, drewnem, brykietami, nielegalnie spalanymi odpadami), ale też transport

(samochody i inne pojazdy spalinowe). Zanieczyszczone w wyniku niskiej emisji

powietrze przesycone jest pyłami zawieszonymi, tj. PM2.5, PM10, rakotwórczym

benzo(a)pirenem (B(a)P), metalami ciężkimi, toksycznymi związkami

chemicznymi – dioksynami i furanami.

ZJAWISKO NISKIEJ EMISJI 

Przyczyny, objawy i skutki



NISKA EMISJA – NISKA ŚWIADOMOŚĆ
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NISKA EMISJA – GŁÓWNI WINOWAJCY 



WĘGIEL I JEGO POCHODNE

W domowych instalacjach często spala się węgiel i jego pochodne,

odpady powęglowe, szczególnie tzw. miały, muły czy floty węglowe,

które zawierają duże ilości popiołów i siarki, a jednocześnie mają niską

wartość energetyczną.



EKOLOGICZNE DREWNO?

Pomimo że drewno jako biomasa należy do tzw. odnawialnych źródeł

energii, jego spalanie w domowych paleniskach jest wysokoemisyjne.

Spalanie drewna powoduje porównywalną lub większą emisję

wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i pyłu

zawieszonego (PM2.5 i PM10), niż ma to miejsce w przypadku węgla czy

pelletu. Jak w przypadku każdego rodzaju paliwa znaczenie ma jakość

drewna, jego rodzaj (spalanie mokrego drewna zwiększa szkodliwe

emisje), ale też używana instalacja.



SPALANIE ODPADÓW SUROWO WZBRONIONE

Palenie śmieci w celach grzewczych

jest powszechnie spotykanym

zjawiskiem w okresie zimowym.

W wielu gospodarstwach domowych

jest to po prostu najtańszy sposób

na ogrzanie domu. Polacy produkują

rocznie około 10 mln ton odpadów,

w których wiele osób wciąż widzi

doskonały materiał opałowy.



Spalanie odpadów w zbyt niskich temperaturach prowadzi

do emisji szeregu zanieczyszczeń. Oprócz tlenków siarki,

węgla oraz azotu, w trakcie spalania odpadów do powietrza

przedostają się bardzo niebezpieczne związki zawierające

chlor – furany i dioksyny. W dymie znajduje się dwutlenek

siarki (SO2), chlorowodór, cyjanowodór. Wszystkie

te związki chemiczne pozostają w sąsiedztwie komina, którym

się wydostają, a następnie wracając do domów i mieszkań

poprzez nieszczelne okna i szpary, są wdychane przez

okolicznych mieszkańców, czy wnikają do gleby

i wód (a w konsekwencji również do żywności).



Palenie odpadów do celów grzewczych,

poza instalacjami do tego celu

przeznaczonych, jest w Polsce

zabronione i podlega karze aresztu lub

grzywny. Dotyczy to każdego rodzaju

odpadu komunalnego. Nie wolno spalać

plastikowych butelek i innych tworzyw

sztucznych, opon, wyrobów z gumy,

resztek farb, mebli, nasączonych

impregnatami i farbami kawałków drewna,

gazet i tektury, odzieży, opakowań

wielowarstwowych (np. kartonów

po napojach).





ZJAWISKO NISKIEJ EMISJI 

Przyczyny, objawy i skutki

http://klimat.czn.uj.edu.pl



ZJAWISKO NISKIEJ EMISJI 

Przyczyny, objawy i skutki

http://dolnoslaskialarmsmogowy.pl



40-45 tysięcy osób

umiera rocznie z powodu złej jakości powietrza 

w Polsce

740 mln zł 

wynoszą szacunkowe koszty ekonomiczne złej 

jakości powietrza związane z całkowitą emisją 

pyłu PM2,5 do powietrza dla Krakowa 
(według metodyki stosowanej w Unii Europejskiej w Programie Czystego Powietrza 

dla Europy)



SPOSOBY WALKI Z NISKĄ EMISJĄ

Co może zrobić obywatel?

 Stosować odpowiedni opał 

 Zastosować odnawialne źródła energii (m.in. fotowoltaika, pompy ciepła)
Na terenie powiatu lęborskiego realizowany jest program RPO Działanie 10.3. Odnawialne 

źródła energii.

 Przeprowadzenie audytu energetycznego budynku 

 Termomodernizacja  

http://hydro-bud.net



http://dom-energooszczedny.info.pl



SPOSOBY WALKI Z NISKĄ EMISJĄ

Co może zrobić gmina?

W każdej gminie powinno być egzekwowane obowiązujące prawo,

przede wszystkim ustawa o odpadach i ustawa o utrzymaniu czystości

i porządku na terenie gminy.

W ustawie o odpadach w art. 71 zapisano: “Kto wbrew zakazowi

termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub

współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”.

Spalanie odpadów z naruszeniem przepisów ustawy jest wykroczeniem

zagrożonym grzywną do 5 000 zł, a w skrajnych przypadkach może być

nawet przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności od 3

miesięcy do lat 5.

Organem powoływanym m.in. do egzekwowania ww. ustaw – przepisów

prawa jest straż gminna lub straż miejska. W straży może zostać

wydzielona jednostka zajmująca się interwencjami w zakresie ochrony

środowiska.



SPOSOBY WALKI Z NISKĄ EMISJĄ

Co może zrobić gmina?

Dofinansowanie do inwestycji proekologicznych m.in.:

● Przydomowych oczyszczalni ścieków

● Zmiany pokrycia dachu (utylizacja azbestu)

● Dofinansowanie do wymiany pieca

● Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznych

Fot. Monier



EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA CIEPŁA

http://oze.opole.pl



EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA CIEPŁA 

Biomasa

•  zerowy bilans emisji dwutlenku węgla, który uwalniany jest podczas spalania 

biomasy,

•  niższa emisja CO2, SO2 i CO w porównaniu do wykorzystania paliw kopalnych,

•  decentralizacja produkcji energii i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego 

kraju,

•  stosunkowo mała ilość popiołu,

•  nowe miejsca pracy i aktywacja lokalnych społeczności szczególnie na terenach 

wiejskich.

http://prezi.com



EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA CIEPŁA 

Energia słoneczna 

Podstawowym źródłem energii

na Ziemi jest energia pochodząca

z promieniowania słonecznego.

Potencjał energetyczny Słońca

jest bardzo duży. Najczęściej

wykorzystuje się energię

słoneczną do produkcji energii

cieplnej potrzebnej do podgrzania

wody użytkowej i ogrzania

budynku. Zespołami urządzeń

umożliwiającymi wykorzystanie

energii słonecznej do celów

grzewczych są instalacje solarne.
http://ttproenergy.pl



EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA CIEPŁA 

Energia słoneczna 

• produkcja energii cieplnej nie jest związana z emisją

zanieczyszczeń,

• można ją wykorzystać do podgrzewania wody użytkowej,

pomieszczeń, wody basenowej,

• poprawnie zainstalowana instalacja składająca się z wartościowych

komponentów może pracować przez wiele lat.



EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA CIEPŁA 

Energia wiatru 

● Podczas pracy nie emitują żadnych zanieczyszczeń do atmosfery;

● Wykorzystują niewyczerpywane zasoby wiatru – nie ma niebezpieczeństwa wzrostu

cen energii;

● Mogą być budowane na nieużytkach, terenach nienadających się pod uprawę;

● Poprawiają bezpieczeństwo energetyczne kraju, uniezależniają kraj od dostaw

surowców energetycznych z innych krajów.

http://energia-eko.pl



EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA CIEPŁA 

Energia wodna 

● Produkowanie energii elektrycznej nie

powoduje emisji szkodliwych gazów

i pyłów;

● Duża elastyczność i stabilność

pracy elektrowni przyczynia się

do stabilności sieci energetycznej;

● Wyprodukowana energia jest tańsza

niż ta pozyskana z paliw kopalnych;

● Możliwe jest budowanie małych

(lokalnych) elektrowni wodnych;

● Powstające zbiorniki przy

elektrowniach mogą być

wykorzystywane podczas powodzi

oraz być źródłem zaopatrzenia miast

w wodę;

● Zbiorniki przy elektrowniach mogą

być wykorzystane do celów

rekreacyjnych oraz sportów

wodnych.

http://wikipedia.org



EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA CIEPŁA 

Energia geotermalna

• Stabilne źródło ciepła;

•Zasoby geotermalne występują powszechnie;

• Ich eksploatacja nie oddziałuje negatywnie

na środowisko;

• Koszty eksploatacyjne są stosunkowo niskie

http://cieploziemi.pl

http://ekspertbudowlany.pl



PRZYDATNE LINKI 

● Ministerstwo Środowiska: https://www.mos.gov.pl, 

http://www.tworzymyatmosfere.pl 

● Główny Inspektorat Ochrony Środowiska: 

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home 

● Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska: 

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/air_quality_online 

● Polski Alarm Smogowy: http://polskialarmsmogowy.pl 

● Fundacja Otwarty Plan: http://otwartyplan.org 

● HEAL Polska: http://healpolska.pl 

● Kampania informacyjno-edukacyjna „Misja-emisja”: http://misja-emisja.pl 



Dziękujemy za uwagę!


