
Szanowni mieszkańcy Gminy Kołaczkowo 

w sezonie zimowym nasilają się uciążliwości związane ze spalaniem odpadów  

w paleniskach domowych. Osoby palące śmieci niestety nie zdają sobie sprawy  

z tego jak tragiczne dla zdrowia są skutki takiego działania.  

W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w urządzeniach  

do tego nie przystosowanych, ponieważ domowe piece generują zbyt niską 

temperaturę, aby bezpiecznie spalać odpady. Spalanie śmieci znacznie skraca 

żywotność pieca, powoduje zapychanie komina, co może doprowadzić do zapalenia 

przewodu kominowego. Wartość energetyczna spalanych odpadów jest niska zatem najlepszym krokiem  

jest segregowanie śmieci i przekazywanie ich firmie odbierającej odpady na terenie naszej Gminy.  

Czy wiesz, że podczas spalania odpadów powstają tlenki węgla i azotu, dwutkenek siarki, cyjanowodór,  

metale ciężkie, a także rakotwórcze dioksyny i furany. Substancje te zanieczyszczają Twoje najbliższe otoczenie, 

wody gruntowe i ziemię. Spalając plastikowe butelki i folie wytwarzasz chlorowodór, który w połączeniu  

z parą wodną tworzy kwas solny tzw. kwaśne deszcze. Dlatego spożywasz zatrute mleko, jajka, warzywa  

i owoce. 

Pamiętajmy, że około 60% wytworzonych przez nas śmieci nadaje się do ponownego wykorzystania. 

Ilość produkowanych przez nas odpadów, co roku wzrasta. Musimy ograniczyć ich powstawanie,  

dlatego je segregujmy. Osiągniemy w ten sposób wymagane przez Unię Europejską poziomy odzysku  

i unikniemy kar. Odzyskując cenne surowce oszczedzamy pieniądze, zdrowie i środowisko. 

Spalanie odpadów z naruszeniem przepisów ochrony środowiska  

jest wykroczeniem zagrożonym grzywną do 5 tys. zł,  

a w skrajnych przypadkach może być nawet przestępstwem,  

za które grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

 

Program „Czyste Powietrze” 

W ramach Programu „Czyste Powietrze” właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się  

o dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła, a także na termomodernizację budynków. Dodatkowo program 

przewiduje możliwość uzyskania pożyczki na kolektory słoneczne lub panele fotowoltaiczne. W Wielkopolsce 

wdrażany jest on przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Wniosek, regulamin i załączniki dostępne są na stronie:  

www.wfosgw.poznan.pl  

(zakładka: Czyste powietrze - Portal Beneficjenta) 

 

Wszelkich informacji udziela: 

Kinga Świtalska 

kom: 887 447 746      

tel.: (61) 845 62 93      

fax: (61) 841 10 09 

e-mail: kinga.switalska@wfosgw.poznan.pl 

 

Zespół Doradców Energetycznych 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  

ul. Szczepanowskiego 15A 

60-541 Poznań 
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