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Niska emisja

• Niska emisja, to inaczej – emisja szkodliwych pyłów i 
gazów na małej wysokości (do 40 metrów, zazwyczaj 
jednak jest to 10 metrów). 

Źródłem zanieczyszczeń są głównie 
kominy w domach opalanych paliwami 
stałymi (węglem, szczególnie złej 
jakości, drewnem,  brykietami, 
nielegalnie spalanymi odpadami).

Drugim źródłem spaliny emitowane 
przez pojazdy spalinowe.



• Smog jest to nienaturalne zjawisko atmosferyczne  
powstające  z zanieczyszczeń pochodzenia antropoge-
nicznego (powstających na skutek działalności człowieka)  
oraz niekorzystnym warunkom atmosferycznym
takim jak duża wilgotność powietrza (mgła)
i  brak wiatru.

• Wiele przesłanek wskazuje na to, że główną
przyczyną powstawania smogu jest niska emisja.

• Sezon grzewczy trwający od października 
do marca jest okresem kiedy to najczęściej 
pojawiają się alerty o złym stanie powietrza.

Smog

Spalanie odpadów
surowo wzbronione

• Paleniska domowe służące 
ogrzewaniu, bywają
wykorzystywane jako miejsce 
utylizacji wszelkich odpadów. 
W Polsce takie praktyki są
zabronione i podlega karze aresztu 
lub grzywny. 

• Straż miejska w Łodzi oraz 
specjalny oddział „Eko-patrol”
na bieżąco monitorują i kontrolują
sygnały od mieszkańców dotyczące 
wypalania odpadów w piecach 
grzewczych.
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Dlaczego palenie odpadów jest niebezpieczne?

• Spalanie  plastikowych butelek i innych tworzyw sztucznych, 
opon, przepracowanego oleju silnikowego, wyrobów z gumy, 
resztek farb, mebli, nasączonych impregnatami i farbami 
kawałków drewna, gazet i tektury, odzieży, opakowań
wielowarstwowych (np. kartonów po napojach) w zbyt niskich 
temperaturach osiąganych w przypadku korzystania z 
domowych instalacji grzewczych, prowadzi do emisji szeregu 
groźnych dla życia zanieczyszczeń. 

Oprócz tlenków siarki, węgla oraz azotu, 
w trakcie spalania odpadów do powietrza 
przedostają się bardzo niebezpieczne związki 
zawierające chlor – furany i dioksyny, które 
mogą przyczyniać się do nowotworów, wad 
w rozwoju, obniżenia odporności. 
W dymie znajduje się dwutlenek 
siarki (SO2), chlorowodór, cyjanowodór. 

Wszystkie te związki chemiczne  emitowane 
na zewnątrz i tak powracają do domów 
i mieszkań poprzez nieszczelne okna, 
są wdychane przez okolicznych mieszkańców.



Czy powietrze w Polsce jest bardzo 
zanieczyszczone?

• Według najnowszego raportu Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO) uwzględniającego dane z początku 2016 roku, 
na 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Unii Europejskiej 
aż 33 to miasta Polskie.

• Według raportu, pięć miast z najbardziej zanieczyszczonym 
powietrzem to kolejno: Żywiec, Pszczyna, Bułgarski 
Dimitrowgrad, Rybnik i Wodzisław. Wysoko na liście 
znajdują się też m.in. Kraków, Nowy Sącz, Katowice i 
Gliwice. Wszystkie miasta wśród tych 50 przekraczają
zalecane przez WHO maksymalne stężenie pyłów co najmniej 
trzykrotnie.

Konsekwencje

• Oddychanie silnie zanieczyszczonym powietrzem prowadzi do 
osłabienia odporności organizmu człowieka, powoduje częstsze 
występowanie kaszlu, kataru, nawracającego bólu zatok. 

• Konsekwencjami długotrwałego przebywania w skażonym środowisku  
jest pojawianie się zapalenia spojówek, astma, alergie, a w niektórych  
przypadkach nawet zapadalność na nowotwory (w tym rak płuc). 

• Lekarze coraz częściej wskazują korelację między stanem zdrowia 
pacjentów, a środowiskiem, w jakim przebywają czasowo lub żyją stale.

• Szacuje  się,  że  w  Polsce przedwcześnie z powodu złej jakości 
powietrza  umiera od 40 do 45 tys. osób rocznie.



Aplikacje 
informujące o stanie powietrza w okolicy

Jakość Powietrza w Polsce Wróbelek Kanarek

Dowiedz się więcej

• Ozon

• Benzen

• Tlenek węgla (II)

• Tlenek azotu (IV)

• Tlenek siarki (IV)

• Pył zawieszony



O3

• Ozon to odmiana tlenu 
o cząsteczce trójatomowej. 
Jest to drażniący gaz 
o barwie bladoniebieskiej 
i charakterystycznej woni. 
Ozon obecny przy 
powierzchni ziemi ma 
negatywny wpływ na 
zdrowie ludzi, zwierząt 
i roślin. Gaz ten jest jednym 
ze składników smogu

C6H6

• Benzen jest jednym 
z najbardziej 
rozpowszechnionych 
związków organicznych, 
otrzymywanych z ropy 
naftowej. 
Benzen jest toksyczny. 



CO

• Tlenek węgla to potocznie 
„czad” – silnie toksyczny, 
bezbarwny i pozbawiony 
zapachu gaz. Wdychany 
z powietrzem łączy się z 
hemoglobiną krwi, która 
traci zdolność do pobierania 
tlenu. Tlenek węgla jest 
emitowany głównie w 
wyniku niepełnego spalania 
paliw stałych i ciekłych

NO2

• Dwutlenek azotu to brunatny, 
silnietoksyczny gaz o ostrym 
zapachu. Jest to substancja 
oddziałująca w sposób szkodliwy 
na zdrowie ludzi i zwierząt oraz 
na roślinność. Tlenki azotu 
w połączeniu z gazowymi 
węglowodorami tworzą
w określonych warunkach 
atmosferycznych zjawisko 
smogu fotochemicznego 
charakterystycznego dla miast 
o bardzo dużym ruchu 
samochodowym w warunkach 
wysokich temperatur. Tlenki azotu 
są emitowane głównie 
w wyniku spalania paliw stałych 
i ciekłych.



SO2

• Dwutlenek siarki to bezbarwny 
gaz o ostrym, gryzącym 
i duszącym zapachu, silnie 
drażniący drogi oddechowe. 
Wchłaniany jest do organizmu 
człowieka przez błonę śluzową
nosa i górnego odcina dróg 
oddechowych. Jest trujący dla 
ludzi i zwierząt oraz szkodliwy 
dla roślin. Powstaje głownie 
w wyniku spalania paliw stałych 
i ciekłych. Gaz ten wchodzi 
w  reakcję z parą wodną zawartą
w powietrzu, w wyniku czego 
może przyczyniać się do 
powstawania kwaśnych deszczy. 

Pył zawieszony

• Pył zawieszony składa się z cząstek stałych i ciekłych 
zwieszonych w powietrzu, będących mieszaniną substancji 
organicznych i nieorgnicznych. Pył zawieszony może 
zawierać substancje toksyczne takie jak: 
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, (WWA, 
np. benzo(a)piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany. 
Cząstki te pochodzą ze przede wszystkim bezpośrednio ze 
spalania  paliw stałych i ciekłych oraz powstają w wyniku 
przemian zanieczyszczeń gazowych

• Pył PM 10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 
mikrometrów, które mogą docierać do górnych dróg 
oddechowych i płuc.

• Pył PM 2,5 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 
mikrometrów, które mogą docierać do górnych dróg 
oddechowych i płuc oraz przenikać do krwi.



Rozmieszczeni stacji kontrolnych  w Łodzi

• ul. Kilińskiego 102/102a

• al. Jana Pawła II 15

• ul. Rudzka 60

• ul. Legionów 1

• ul. Gdańska 16

• ul. Czernika 1/3



Materiały dodatkowe

• Kompendium wiedzy o niskiej emisji

• „Weź oddech” – Niska emisja –przewodnik

• Dużo ciekawych infografik, memów i filmików

• Strona ‘Tworzymy atmosferę”

Interaktywne mapy

• Mapa wizualna zanieczyszczeń powietrza w czasie 
rzeczywistym w Europe (może się źle otwierać w przeglądarce 
Chrome)

• http://aqicn.org/map/europe/pl#@g/49.8087/15.3259/6z

• Mapa zanieczyszczeń w Polsce

• http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current



Infografiki

Najbardziej zanieczyszczone kraje świata 
http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/najbardziej-zanieczyszczone-

kraje-swiata-
infografika/bq5eqdj?utm_source=fb&utm_medium=fb_detal&utm_
campaign=podziel_sie

SMOG na Polską
http://kobieta.onet.pl/zdrowie/zycie-i-zdrowie/smog-zagraza-naszemu-

zyciu-sprawdz-jak-sie-przed-nim-bronic-infografika/qj94rx
System informowania o jakości powietrza w Polsce

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/show/1000897
Ciekawe i efektowne infografiki o smogu
https://szkolenia.dolnoslaskialarmsmogowy.pl/index.php

Filmy

• SMOG i jego konsekwencje – film edukacyjny

• https://www.youtube.com/watch?v=lM5jRE8QZFU

• Znany popularyzator nauki  Tomasz Rożek (Sonda 2) o smogu

• https://youtu.be/yqsk2c5-4IE

• Jakim powietrzem oddychamy w Łodzi

• https://youtu.be/qv4zilJHiW4

• Smog w Łodzi - czy jest się czego obawiać?

• https://youtu.be/B-L9OBtJ2RM

• Problem Niskiej emisji w Łodzi

• https://youtu.be/wfXfopOHsgc
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