
 

Niskosprawny kocioł węglowy

Kocioł węglowy klasa 5

Kocioł na pellet drzewny klasa 5

Kocioł gazowy

Pompa ciepła

Skąd czerpać informacje 
o stężeniach?
 
∆  WyjscieSmoga.pl
Najświeższe informacje dotyczące stężeń pyłu 
zawieszonego PM10 w Rybniku oraz baza wiedzy 
nt. rybnickich zanieczyszczeń.

∆  monitoring.katowice.wios.gov.pl 
powietrze.katowice.wios.gov.pl
Aktualne i historyczne informacje dotyczące 
zanieczyszczenia powietrza w województwie 
śląskim zebrane przez Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska.

∆  spjp.katowice.pios.gov.pl
24-godzinna prognoza jakości powietrza dla 
województwa śląskiego z podziałem na strefy  
i aglomeracje.

∆  Smok-Smog
Aplikacja umożliwiająca stałe monitorowanie 
jakości powierza użytkownikom smartfonów 
(Android i Apple iOS).

CRIS.org.pl        Rybnik.eu

Jak mądrze korzystać 
z węgla?

Węgiel to śląskie czarne złoto i cenne źródło 
energii. Korzystanie z węgla musi odbywać się 
jednak w sposób cywilizowany, minimalnie 
uciążliwy dla środowiska i bezpieczny  
dla zdrowia. Aby spełnić te warunki:                    
 
∆   zrezygnuj z węgla niskiej jakości oraz odpadów 
węglowych, takich jak flot czy muł. Odpad jest tani, 
ale oszczędność jest pozorna, bo daje mało energii.  

∆   zainwestuj w nowoczesny kocioł węglowy, który 
spala węgiel bardziej efektywnie - w konsekwencji 
zużywa go mniej i emituje mniejszą ilość szkodli-
wych substancji.  

∆   zadbaj o odpowiednie ocieplenie domu oraz 
instalację nowych okien i drzwi. Dzięki takim zabie-
gom zużycie węgla można obniżyć nawet o połowę.

Chcesz zmienić źródło 
ogrzewania na bardziej 
ekologiczne? 

Nie czekaj! Wymień piec! 
Urząd Miasta Rybnika proponuje dofinansowanie 
każdemu, kto zdecyduje się na zmianę ogrzewa-
nia z węglowego na elektryczne, gazowe, olejo-
we, bazujące na odnawialnych źródłach energii 
(kolektory lub pompy ciepła) lub ogrzewanie  
z sieci ciepłowniczej (PEC lub EC). Można otrzy-
mać zwrot nawet do 50% poniesionych kosztów 
inwestycji.

Chcesz wiedzieć, jak uzyskać dopłatę  
do wymiany starego pieca na ekologiczne 
źródło energii?

dzwoń: 32 43 92 013
pisz: ekologia@um.rybnik.pl  
przyjdź i zapytaj: Wydział Ekologii 
(Urząd Miasta Rybnika, 
ul. Chrobrego 2, pokój 13)

Chcesz wiedzieć więcej o smogu w Rybniku 
i działaniach Urzędu Miasta?

dzwoń: 32 43 92 187
pisz: niskaemisja@um.rybnik.pl
przyjdź i zapytaj: Jacek Chołuj, główny 
specjalista ds. niskiej emisji i zarządzania 
energią (Urząd Miasta Rybnika, 
ul. Zamkowa 5, pokój 24)
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Spalanie odpadów 
a prawo

Spalanie śmieci jest karalne! W piecach i kotłach 
można spalać tylko to, co jest przewidziane jako  
ich paliwo, tj. węgiel, drewno, pellet. Żaden odpad  
z gospodarstwa domowego nie może być spalony
(Art. 191 ustawy o odpadach).

Strażnik miejski w Rybniku posiadający upoważnie-
nie prezydenta miasta ma prawo wejść na teren 
prywatnej posesji i skontrolować czy dochodzi  
do spalania odpadów (art. 379 ustawy Prawo ochro-
ny  środowiska). W przypadku stwierdzenia tego 
procederu mandat wynosi do 500 zł.

Jeśli właściciel nieruchomości nie przyznaje się  
do palenia odpadów, a zachodzi podejrzenie tego 
procederu, strażnik może pobrać próbki z kotła  
– w razie potwierdzenia właściciel, oprócz mandatu, 
ponosi także koszt badań laboratoryjnych (do 1,6 
tys. zł).

W przypadku odmowy przyjęcia mandatu sprawa 
jest kierowana do sądu. To może zakończyć się 
grzywną w wysokości do 5 tys. zł, a nawet karą po-
zbawienia wolności (art. 183 Kodeksu karnego)!

∆  Uwaga!  Utrudnianie lub uniemożliwienie 
wykonania strażnikowi kontroli posesji 
jest przestępstwem i podlega karze pozbawienia 
wolności do 3 lat! (art. 225. § 1. Kodeksu karnego).

Projekt jest współfinansowany z Funduszy EOG w ramach 
programu Obywatele dla Demokracji

Emisja pyłów z domowych urządzeń grzewczych (mg/m3)

Co możesz zrobić 
dla zdrowia swojego 
i swoich najbliższych, 
jeśli poziom 
zanieczyszczenia 
powietrza jest wysoki?

∆  unikaj długotrwałego przebywania 
na zewnątrz, nie wychodź na spacer;

∆  nie bierz dziecka na spacer i zadbaj  
o to, żeby nie wychodziło na zewnątrz podczas  
zajęć przedszkolnych;

∆  ogranicz aktywność fizyczną i nie uprawiaj 
sportu na zewnątrz;

∆  jeśli długo przebywasz na zewnątrz załóż 
odpowiedniej jakości maskę przeciwpyłową;

∆  jeśli cierpisz na choroby układu krążenia 
lub oddechowego nie wychodź na zewnątrz, 
a w razie potrzeby skontaktuj się z lekarzem;

∆  nie wietrz mieszkania i włącz odpylacz 
powietrza.

Co robić, gdy sąsiad pali 
śmieci?

Palenie śmieci jest źródłem wielu toksycznych 
związków powodujących poważne konsekwencje 
zdrowotne (np. nowotwory). Gdy Twój sąsiad spala 
odpady łamie prawo i normy społeczne. Sprawia 
także, że oddychasz bardziej zanieczyszczonym po-
wietrzem niż inni rybniczanie, stężenia niebezpiecz-
nych substancji są bowiem najwyższe w pobliżu 
dymiących kominów.
 
Palenie śmieci (plastikowych opakowań, pamper-
sów, mebli itd.) może skutkować dotkliwymi sankcja-
mi. Podejrzewasz, że na sąsiedniej posesji spalane 
są odpady? W trosce o zdrowie swoje i swojej ro-
dziny możesz – a nawet powinieneś – zaalarmować 
odpowiednie służby. W Rybniku jest to Straż Miejska.  

Jak zgłaszać spalanie odpadów rybnickiej 
Straży Miejskiej?
1. Telefonicznie: nr bezpłatny 986 lub 32 4227254
2. Na adres e-mail: interwencja@sm.rybnik.pl
3. Osobiście w siedzibie Straży Miejskiej w Rybniku 
(ul. Reymonta 54)
∆ Uwaga! Zgłoszenie może być dokonane 
anonimowo!

Źródło: Polska Izba Ekologii



Skutki dla dzieci:

∆   wyższy poziom niepokoju i zachowań   
 depresyjnych;

∆   problemy z pamięcią i koncentracją;
∆   zmiany anatomiczne w mózgu;
∆   obniżenie ilorazu inteligencji;
∆   astma.

Skutki dla dorosłych:
∆   przewlekła obturacyjna choroba   
 płuc;
∆   astma;
∆   udar mózgu;
∆   zakrzepica żył;
∆   nadciśnienie, niewydolność serca;
∆   zaburzenia rytmu serca;
∆   zwiększone ryzyko samobójstwa;
∆   zwiększone ryzyko wystąpienia 
 choroby Alzheimera  
 w podeszłym wieku;

∆   choroba niedokrwienia serca;
∆   bezpłodność;

∆   miażdżyca;
∆   depresja;

∆   rak płuca.

Smog a zdrowie!

Skutki dla płodu:
∆   większe ryzyko wcześniactwa;
∆   słabsze funkcjonowanie układu 
 odpornościowego w wieku 
 późniejszym;
∆   mniejsza waga urodzeniowa  
 i pojemność płuc oraz mniejszy  
 wzrost i obwód główki;
∆   słabszy rozwój intelektualny 
 w wieku późniejszym;
∆   większe ryzyko obumarcia   
 płodu.

Skutki dla osób 
starszych:
∆   zakrzepica żył;
∆   nasilenie objawów demencji  
 starczej;
∆   niewydolność serca;
∆   zaburzenia rytmu serca;
∆   przewlekła obturacyjna 
 choroba płuc;
∆   przyspieszenie procesu starzenia   
 się układu newowego i nasilenie   
 demencji starczej (w tym zwiększone  
 ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera);
∆   choroba niedokrwienia serca;
∆   zawał mięśnia sercowego;
∆   nadciśnienie;
∆   miażdżyca;
∆   rak płuca.
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Czy naprawdę jest aż tak źle?
5!       W raporcie WHO z 2014 r. (Ambient Air 
Pollution Database), w którym sklasyfikowano 1524 
miasta z całego świata, Rybnik zajął niechlubne piąte 
miejsce w Europie pod względem zanieczyszczenia 
powietrza pyłem.  

1398!      Najbardziej dramatyczną sytuację pod 
względem zanieczyszczenia powietrza PM10 odno-
towano w grudniu 2012 r. Rekordowy pomiar został 
dokonany 8 grudnia o godzinie 10:00 (1398 μg/m3)! 
Warto zwrócić uwagę, że dopuszczalny dobowy 
poziom stężeń pyłu PM10 wynosi 50 µg/m3.

1500% normy    Szczególnie szkodliwym składniki-
em rybnickiego powietrza w okresie grzewczym jest 
rakotwórczy i mutagenny benzo(a)piren. Jego stężenia 
w Rybniku należą do najwyższych w Polsce i Europie, 
15-krotnie przekraczając dozwoloną roczną normę.

115!    Przez tyle dni w 2014 r. były przekroczone 
dopuszczalne stężenie dobowe pyłu PM10. Według 
prawa normy te mogą być przekraczane jedynie  
przez 35 dni w roku.

45 000      Z szacunków Europejskiej 
Agencji Środowiska wynika, że tyle osób 
umiera co roku w Polsce z powodu powie-
trza zanieczyszczonego pyłem zawieszonym 
(„Air quality in Europe — 2014 report”,  
European Environment Agency). 

Co zatruwa rybnickie 
powietrze?
Katastrofalna jakość powietrza w Rybniku 
wynika przede wszystkim ze sposobu ogrze-
wania domów przez samych rybniczan. 

Wskazuje na to silny wzrost stężeń pyłów zawie-
szonych oraz benzo(a)pirenu w miesiącach grzew-
czych, czyli od października do marca.

Główną przyczyną zanieczyszczeń jest spalanie 
niskiej jakości węgla (muł, flot) i nierzadko śmieci 
w niewydajnych kotłach i piecach domowych.  
Zbyt często jest to także skutek nieprawidłowego 
spalania - przy nieodpowiedniej ilości powietrza.

Pyły zawieszone (PM10 i PM2,5) 
Drobne cząsteczki sadzy. Te najmniejsze (PM2,5) 
mają zdolność przenikania do krwiobiegu przez 
pęcherzyki płucne, a wraz z krwią do różnych czę-
ści ciała, negatywnie wpływając na stan naszego 
zdrowia.

Benzo(a)piren 
Substancja rakotwórcza i mutagenna. Powstaje 
w wyniku spalania węgla, drewna i odpadów  
w niskich temperaturach, a więc w domowych 
piecach, kominkach i starych kotłach.  

Benzo(a)piren obecny jest nie tylko w ryb-
nickim powietrzu, ale także w dymie papie-
rosowym. Jeśli substancję tę przeliczymy  
na papierosy okaże się, że w 2013 wypaliłeś  
ich około 3400 - nawet jeśli nie palisz.  
To samo dotyczy Twojego dziecka - nawet  
jeśli dopiero chodzi do przedszkola.

Średnie miesięczne stężenia benzo(a)pirenu 
w 2014 r. w Rybniku. Dopuszczalna norma: 1ng/m3
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Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Źródło: Krakowski Alarm Smogowy oraz Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Katowicach i Krakowie 

Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
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Liczba dni z przekroczeniem normy PM10 w 2014 r.
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