
DLA
SPALANYCH
ODPADÓW

W okresie grzewczym MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o.
przypomina o zakazie palenia odpadów 
w domowych paleniskach 

NIE
akcja prowadzona jest na rzecz walki ze smogiem
Ce lem kam pa nii „NIE DLA SPA LA NYCH OD PA DÓW – SE GRE GUJ MY,
NIE SPA LAJ MY I NIE ZA TRU WAJ MY!” jest uświa do mie nie miesz kań -
com do mów ogrze wa nych pie ca mi cen tral ny mi, jak nie bez piecz ne
dla śro do wi ska jest spa la nie od pa dów. Ak cja pro wa dzo na jest na
rzecz wal ki ze smo giem. Smog to śmier tel ny prob lem, któ ry szcze -
gól nie w okre sie zi mo wym do ty ka nas wszyst kich, zarówno miesz -
kań ców dziel nic z za bu do wą jed no ro dzin ną, jak i za bu do wą
wie lo ro dzin ną. Dym ze spa la nych od pa dów to tru ciz na, któ ra z każ -
dym od de chem mo że mieć śmier tel ne kon sek wen cje. Istot ne jest,
aby ogrze wać z gło wą – eko lo gicz nie, nie przy czy nia jąc się do emi -
to wa nia do atmo s fe ry tok sycz nych związ ków.

Sta ty stycz nie, w cią gu ro ku każ dy z nas wy twa rza ok. 300 kg róż -
nych od pa dów – pa mię taj my, że do mo wy piec nie jest miej scem
w któ rym po win ny się one zna leźć – to nie do mo wa spa lar nia
śmie ci!

NIE WOL NO SPA LAĆ: 
l pla sti ko wych po jem ni ków i bu te lek po na po jach 

– ich ko lor nie ma zna cze nia! 
l przed mio tów z two rzyw sztucz nych, wy kła dzi ny,
l pla sti ko wych to reb z po lie ty le nu, fo lio wych to reb,
l gą bek, uszcze lek, po deszw, pian ki ta pi cer skiej, 
l zu ży tych pie luch jed no ra zo wych,
l zu ży tych opon i od pa dów z gu my,
l ele men tów drew nia nych po kry tych la kie rem,
l drew na im pre gno wa ne go,
l pa pie ru bie lo ne go związ ka mi chlo ru z na dru kiem farb

kolorowych,
l opa ko wań po środ kach che micz nych, far bach i la kie rach,
l opa ko wań po roz pusz czal ni kach, środ kach ochro ny ro ślin,
l sztucz nej skó ry. 

PA MIĘ TAJ:
do mo wy piec 
NIE jest prze zna czo ny 
do SPA LA NIA ŚMIE CI!

Do mo wy piec, czy też ko mi nek nie jest „do mo wą spa lar nią śmie ci”. Od pa -
dy na le ży po se gre go wać, a na stęp nie po win ny one tra fiać na in sta la cje,
któ re od po wia da ją za bez pie czeń stwo ich uty li za cji i re cy kling. Nie bez -
piecz ne związ ki prze ni ka ją do po miesz czeń, część sub stan cji po zo sta je
w nim po wo du jąc za gro że nie dla zdro wia i ży cia. 
W związ ku z po wyż szym, po ni żej zo sta ło zo bra zo wa ne, czym od dy cha my
w okre sie grzew czym, ja kie tok sycz ne związ ki uwal nia ją się pod czas pa le -
nia od pa da mi i ja ki to ma wpływ na na sze zdro wie. Wska za ne zo sta ły rów -
nież miej sca do któ rych po wi nien tra fić szko dli wy od pad. 

Kam pa nia in for ma cyj no – eko lo gicz na „NIE dla spa la nych od pa dów” – www.ma ster.ty chy.pl 

RO DZA JE OD PA DÓW: TOK SYCZ NE ZWIĄZ KI KTÓ RY MI OD DY CHA MY: 
– co po wo du ją? Co zro bić z ty mi od pa da mi?

PLA STI KO WE PO JEM NI KI 
I BU TEL KI PO NA PO JACH 

Spa la jąc 1 kg od pa dów z PCV (po lich lor ku wi ny lu): (pla sti ko we bu tel ki, wia dra, fo lie, płyt ki PCV, prze wo dy
elektryczne, itp.) wy dzie la się po nad 280 li trów ga zo we go chlo ro wo do ru, któ ry przy czy nia się do pow sta wa nia
kwaś nych desz czy. Chlo ro wo dór usz ka dza bło ny ślu zo we oraz układ od de cho wy.
Za nie czysz cze nia po wie trza bę dą ce wy ni kiem pa le nia w pie cu pla sti ko wych bu te lek mo gą po wo do wać m.in. astmę
oskrze lo wą, aler gicz ne za pa le nia skó ry, aler gie po kar mo we oraz cho ro by no wo two ro we. Ne ga tyw ny wpływ
na zdro wie mo że ob ja wić się do pie ro po la tach, np. w po sta ci cho rób ukła du krą że nia, cho rób ukła du ner wo we go.
Wrzu co ne do pie ca bu tel ki pod czas po wol ne go spa la nia uwal nia ją tak że lot ne związ ki or ga nicz ne, któ re ma ją
działanie cho ro bo twór cze oraz są od po wie dzial ne m.in. za wy su sze nie oczu, gar dła, skó ry, a tak że za bó le gło wy.

RA DA: 
• ko rzy staj z eko lo gicz nych to reb wie lo krot ne go użyt ku (wy ko na nych z ba weł ny, lnu); 
• pla sti ko wą bu tel kę wy rzuć do po jem ni ka/wor ka na two rzy wa sztucz ne (ko lo ru żół te go); 
• two rzy wa z PCV od daj do PSZOK:
PSZOK przyjmuje m.in.: wykładziny PCV, płyty PCV, parapety PCV, gumolit, (zgodnie z limitem
do 1,5 tony), wycieraczki gumowe, zderzaki samochodowe, wiadra plastikowe, węże ogrodowe,
puste butelki PET po napojach, opakowania po chemii gospodarczej i kosmetykach, nakrętki po
napojach, opakowania po żywności, plastikowe karnisze, plastikowe torebki, worki, reklamówki.

PRZED MIO TY Z TWO RZYW SZTUCZ NYCH, 
WY KŁA DZI NY

PLA STI KO WE TOR BY Z PO LIE TY LE NU, 
FO LIO WE TOR BY 

GĄB KI, USZ CZEL KI, PO DESZ WY, 
PIAN KA TA PI CER SKA

Spalając 1 kg poliuretanów (pianka tapicerska, gąbki, uszczelki, podeszwy, itp.) wytwarza się ok. 50 litrów
cyjanowodo ru, któ ry w obec no ści wo dy two rzy kwas pru ski – jed ną z naj sil niej szych tru cizn.
Po nad to meb le kon ser wo wa ne są sub stan cja mi, w któ rych wy stę pu ją fe no le – w wy ni ku ich spa la nia pro du ko wa ne
są diok sy ny – sub stan cje ra ko twór cze, naj bar dziej szko dli we sub stan cje, ja kie zi den ty fi ko wa no w śro do wi sku 
– 10 ty się cy ra zy bar dziej tru ją ce od cy jan ku po ta su.
Py ły i ga zy emi to wa ne pod czas spa la nia meb li mo gą przy czy niać się do wie lu cho rób ukła du od de cho we go 
– zapalenia bło ny ślu zo wej no sa, gar dła i oskrze li, za pa le nia i no wo two rów płuc oraz ast my.

RADA: 
odpady oddaj do PSZOK:
PSZOK przyjmuje odzież, tekstylia, m.in.: buty, stare ubrania; 
odpady wielkogabarytowe, m.in.: krzesła, sofy, tapczany, łóżka, fotele, materace, pierzyny,
foteliki samochodowe, deski z mebli, drzwi, futryny /ościeżnice drewniane, panele podłogowe
i ścienne, boazerię, ramy okienne drewniane (zgodnie z limitem do 1,5 tony), płyty OSB, gąbki,
palety, płyty paździerzowe, płyty wiórowe, dywany, wykładziny dywanowe.

ELE MEN TY DREW NIA NE PO KRY TE 
LA KIE REM, DREW NO IM PRE GNO WA NE

ZU ŻY TE PIE LU CHY JED NO RA ZO WE

Za wie ra ją wie le sztucz nych skład ni ków, któ re nie po win ny być spa la ne w do mo wym pa le ni sku – ich spa la nie
nie tyl ko jest za ka za ne, przy no si wie le szkód dla śro do wi ska i kot ła. Po nie waż pie lu chy są mo kre ko niecz ne
jest zwiększone zu ży cie ciep ła, by je naj pierw ogrzać, a po tem spa lić. Ich spa la nie od by wa się w tem pe ra tu rze 
200 – 500oC do at mos fe ry do sta je się wie le szko dli wych związ ków, w tym me ta le cięż kie: ni kiel, kadm, chrom
zna ne rów nież ze swo ich włas no ści aler gi zu ją cych.

RA DA:
• zu ży te pam per sy wy rzuć do po jem ni ka na od pa dy ko mu nal ne. Do te go po jem ni ka wrzu ca my 

– zu ży te środ ki hi gie ny oso bi stej (jak wa ta, wa ci ki, pie lu chy, pod pa ski, chu ste czki hi gie nicz ne),
• od pa dy od daj do PSZOK.

ZU ŻY TE OPO NY I OD PA DY Z GU MY 

W trak cie spa la nia opon i in nych od pa dów z gu my wy dzie la się ra ko twór czy al fa ben zo pi ren. Przy spa la niu
two rzyw sztucz nych i gu my wy dzie la ją się rów nież diok sy ny —sub stan cje ra ko twór cze. Emi to wa ny w wy ni ku
spa la nia opon w pie cu chlo ro wo dór two rzy z pa rą wo dą szko dli wy dla or ga niz mu kwas sol ny. Po nad to emi sja
tlen ków azo tu, dwut len ku siar ki oraz wie lo pier ście nio wych wę glo wo do rów aro ma tycz nych przy czy nia się
do scho rzeń ukła du od de cho we go (cho ro by płuc, ast ma, ka szel, ka tar, aler gie, ból gar dła), ukła du krą że nia
(miaż dży ca, nie wy dol ność ser ca), czy też ukła du ner wo we go (np. cho ro by Par kin so na). 

RA DA:
od pa dy od daj do PSZOK:
PSZOK przyj mu je opo ny z sa mo cho dów oso bo wych, ko ła, dęt ki. 

OPA KO WA NIA PO ŚROD KACH 
CHE MICZ NYCH, FAR BACH I LA KIE RACH 

Spalając opakowania z farb, impregnatów lub lakierów wytwarzają się duże ilości substancji smolistych,
które osadzają się na rusztach pieca, a także w przewodzie kominowym utrudniając spalanie. 
Może to grozić awarią pieca lub pożarem. Farby zawierają metale ciężkie np. kadm, rtęć, ołów 
– powodujące m.in. choroby układu nerwowego, płuc, niedorozwój, uszkodzenia organów
wewnętrznych (wątroby).

RADA: 
odpady oddaj do PSZOK:
Opakowania po środkach chemicznych lub z ich zawartością powinny być dostarczane
w oryginalnych opakowaniach lub w tych, w których jest tymczasowo przechowywana:
pianka poliuretanowa (w pojemniku), akryl do tynkowania (zgodnie z limitem do 1,5 tony),
kleje, farby, lakiery.
Ponadto, dostarczyć możemy puste opakowania po odpadach niebezpiecznych:
puszki po farbach, opakowania po klejach (Butapren, Kropelka itp.), opakowania
po rozpuszczalnikach.

OPA KO WA NIA PO ROZ PUSZ CZAL NI KACH, 
ŚROD KACH OCH RO NY RO ŚLIN 
PA PIER BIE LO NY ZWIĄZ KA MI CHLO RU 
Z NA DRU KIEM FARB KO LO RO WYCH

SZTUCZ NA SKÓ RA

SEGREGUJMY, NIE SPALAJMY 
I NIE ZATRUWAJMY!


