
Czyste powietrze  
w naszych rękach,

  

czyli jak ograniczyć niską emisję  
i odetchnąć pełną piersią?

Warto wiedzieć, że Województwo Małopolskie urucho-

miło na stronie powietrze.malopolska.pl formularz,  

za pośrednictwem którego mieszkańcy mogą zgłaszać  

łamanie przepisów w zakresie ochrony środowiska. 

Za pomocą aplikacji Ekointerwencja można zgłaszać 

podejrzenie spalania odpadów, korzystanie z urządzeń 

niezgodnych z wymogami uchwały antysmogowej, nie-

legalne wysypiska śmieci czy wypuszczanie ścieków 

do rzeki, rowu lub na pola. Aplikacja nie tylko umożli-

wia szybkie i łatwe zgłoszenie tego typu zachowań,  

ale również wskazuje, która jednostka lokalna jest  

odpowiedzialna za kontrolę i pozwala na podgląd sta-

tusu zgłoszenia. Wystarczy pobrać darmową aplikację, 

wskazać na mapie miejsce zdarzenia, wybrać kategorię  

i wypełnić formularz, a następnie nacisnąć przycisk zgłoś. 

Informacja zostanie automatycznie skierowana do wła-

ściwego lokalnego organu kontroli. Dzięki temu każdy  

z nas ma realny wpływ na to, co dzieje się w naszym  

otoczeniu.

Wydawca:
Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie 

ul. Broniewskiego 10 C

32-500 Chrzanów

Tel. 32 763 27 52

e-mail: biblioteka@mbp.chrzanow.pl

www.mbp.chrzanow.pl

Sfinansowano ze środków   

Gminy Chrzanów

Opracowanie i druk: miastostrada.pl

Nie powinniśmy ignorować 

sytuacji, w których ktoś 

świadomie łamie prawo, 

szkodząc sobie i innym.

Do proekologicznych działań zachęca Booksik.

Booksik pochodzi z chrzanowskiej biblioteki

i zamieszkuje w Oddziale dla Dzieci.

Mobilizuje dzieci do wspólnego czytania

i towarzyszy im w literackich zmaganiach.

Kampania
edukacyjna



Ekopatrole na straży  
czystego środowiska!

Na terenie trzech gmin – Chrzanowa, Trzebini i Libiąża 

działają ekopatrole. Zespoły te kontrolują, czy w danej 

gminie firma odbierająca śmieci prawidłowo wywiązu-

je się ze swoich obowiązków, a także czy mieszkańcy 

właściwie segregują odpady. Pracownicy przyjeżdżający 

na kontrolę, wyposażeni w kamizelki odblaskowe i legi-

tymacje służbowe pomagają mieszkańcom zaktualizo-

wać deklarację śmieciową (na przykład, gdy zmieni się 

liczba mieszkańców nieruchomości) oraz przypomina-

ją o ewentualnych zaległościach w opłatach za wywóz 

śmieci. Zadaniem ekopatroli jest również monitorowanie  

jakości powietrza poprzez sprawdzenie, czym mieszkańcy  

gminy palą w piecach. 

Numery telefonów ekopatroli:

Chrzanów: 533 348 681

Libiąż: 533 348 682

Trzebinia: 533 348 683

Pamiętajmy, że każdego roku produ-

kujemy coraz więcej śmieci. W związku  

z tym rosną koszty ich zagospodarowa-

nia, a co za tym idzie opłaty za odbiór. 

Koszty mogłyby być niższe, gdyby każdy 

z nas prawidłowo segregował odpady. 

Dlatego edukacyjne działania ekopatroli 

są tak potrzebne.

Jak ograniczać niską emisję?

Niezwykle istotne w walce z niską emisją 

jest kupowanie dobrej jakości opału od 

sprawdzonych sprzedawców, którzy mogą 

zaświadczyć o źródle jego pochodzenia. 

Palenie śmieci jest surowo zabronione – 

każdy kto decyduje się na tak nieodpowie-

dzialny krok naraża się nie tylko na kon-

sekwencje związane z wdychaniem zanieczyszczonego 

powietrza, ale również na wysoką karę pieniężną. 

Korzystanie z odnawialnych źródeł energii 

to kolejny ważny krok w walce o czyste po-

wietrze. Wymiana przestarzałych pieców 

węglowych na nowe, ekologiczne jest na-

szym obowiązkiem. 

Warto wiedzieć, że każdy z mieszkańców gminy może 

starać się o dofinansowanie wykonania zmiany systemu 

ogrzewania w swoim gospodarstwie domowym, a także 

wnioskować o dofinansowanie do zakupu i montażu ko-

lektorów słonecznych, pompy ciepła oraz ogniw fotowolta-

icznych ze środków budżetu Gminy Chrzanów.

Co to jest niska emisja?

Niską emisją określa się emisję pyłów i szkodliwych gazów 

na niewielkiej wysokości, nie przekraczającej 40 metrów. 

Zanieczyszczenia te w dużej mierze pochodzą z domo-

wych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych,  

a także ze spalin emitowanych przez transport drogowy. 

Szkodliwe pyły i gazy gromadzą się wokół miejsca powsta-

wania, zwykle na obszarach zwartej zabudowy mieszkanio-

wej o niekorzystnych warunkach przewietrzania. Do pro-

duktów spalania wpływających na występowanie niskiej 

emisji można zaliczyć dwutlenek węgla, tlenek węgla, dwu-

tlenek siarki, tlenek azotu, jak również metale ciężkie i pyły  

zawieszone. Duża wilgotność powietrza sprzyja powsta-

waniu szkodliwej mgły, która w bardzo niekorzystny spo-

sób wpływa na zdrowie wszystkich mieszkańców. 

Częstsze infekcje, problemy z układem oddechowym,  

alergie, astma, kaszel, a także nadciśnienie, niewydolność 

serca, nowotwory i obniżona odporność to tylko niewiel-

ka część schorzeń, do których powstawania przyczynia się  

zanieczyszczone powietrze.
 Dowiesz się więcej w Wydziale  
Gospodarki Komunalnej i Dróg, 

tel. 32 758 51 05, 
e-mail: gkios@chrzanow.pl,  

odpady@chrzanow.pl 

Można również otrzymać dofinansowanie  
z programu „Czyste powietrze”. 

Dowiedz się więcej: WFOŚ Kraków,  
tel. 12 422 94 90, tel. kom. 515 493 106, 
e-mail: anna.synowiec@wfos.krakow.pl


