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Zanieczyszczenie atmosfery 
 

Największym niebezpieczeństwem dla naszej atmosfery są: tlenek węgla, 
tlenek 

azotu, dwutlenek siarki oraz pyły. Wszystkie te gazy przyczyniają się do 
znacznego 

zanieczyszczenia atmosfery. W konsekwencji mamy do czynienia z tak 
groźnymi zjawiskami 

jak na przykład kwaśne deszcze i kwaśny smog. 



 Sposoby ochrony powietrza 

Jedną z podstawowych metod ochrony powietrza jest usuwanie 
przyczyn.  
Należy więc likwidować przestarzałe technologie, które przyczyniają się 
do emisji wielu toksycznych gazów.  
Ważne są uregulowania prawne oraz środki o charakterze 
administracyjnym. 
 Za przekroczenie dopuszczalnych norm muszą być nakładane wysokie 
kary. 
 Powinno się także prowadzić ciągłe badania nad możliwością 
wprowadzenia alternatywnych źródeł pozyskiwania energii.  
Z drugiej strony istotne jest także usuwanie skutków zanieczyszczeń. 
W tym przypadku trzeba oczyszczać wylotowe gazy, tworzyć strefy 
ochronne i pasy zieleni. 



 
 
 

Z pewnością nigdy nie będzie możliwe całkowite zatrzymanie emisji szkodliwych 

substancji. Aby chronić nasze powietrze, należy więc podejmować działania 

mające na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.  

Wszystkie fabryki, huty i inne ośrodki przemysłu posiadające kominy 

odprowadzające gazy spalinowe powinny stosować filtry 

kominowe.  



  Aby ograniczyć emisję szkodliwych składników spalin samochodów 
silnikowych, należy zamontować w swych autach różnego rodzaju 
katalizatory, które wpływają na jakość spalania benzyny. 
 W celu ograniczenia emisji tlenku ołowiu, należy stosować benzynę 
bezołowiową, całkowicie pozbawioną czteroetylku ołowiu. 
 Aby chronić atmosferę przed nadmiernym zanieczyszczaniem tlenkiem węgla 
należy również wyeliminować z ruchu ulicznego często spotykane samochody 
o bardzo złym stanie technicznym, które nie spalają całkowicie paliw. 
 Praktycznie każdy człowiek może wpłynąć na zmniejszenie poziomu emisji 
spalin samochodowych poprzez korzystanie ze środków 
transportu publicznego oraz pojazdów nie zanieczyszczających powietrza 
atmosferycznego, takich, jak rowery. 
 



   
 



Znaczne ilości gazów zanieczyszczających powietrze atmosferyczne są 
emitowane również w wyniku spalania paliw w celu ogrzewania budynków 
mieszkalnych.  
 
Należy w tym przypadku używać filtrów służących do oczyszczania gazów 
odprowadzanych przez kominy do atmosfery. 
W celu ograniczenia emisji gazów powstających w wyniku rozkładu substancji 
organicznych znajdujących się na wysypiskach śmieci, należy opracować nowe metody 
utylizacji śmieci. W ośrodkach miejskich można chronić powietrze poprzez właściwe 
lokowanie nowych zakładów przemysłowych. W dużych miastach ważną rolę pełnią 
również 
izolacyjne pasy zieleni, które, oprócz pochłaniania pewnych ilości zanieczyszczeń 
powietrza, 
tłumią hałas (pas zieleni o szerokości 50 m zmniejsza natężenie hałasu o 20 dB). 



  

 
  
 



 
 

Obecnie zanieczyszczenie powietrza nie jest już niestety tylko 
problemem lokalnym. 
Stanowi problem międzynarodowy. W związku z tym podpisywane są umowy 
międzynarodowe dotyczące ograniczania emisji szkodliwych gazów i pyłów. 
Dnia 13 listopada 1979 roku 35 krajów (w tym Polska) podpisało Konwencję o 
Transgranicznym Zanieczyszczeniu Powietrza.  
Ma ona na celu ograniczanie ilości i zasięgu rozprzestrzeniania 
zanieczyszczeń powietrza. 



(MISJA) NISKA EMISJA 

Czym jest niska emisja? 
 Tak nazywamy emisje powstające przy korzystaniu z 
 nieefektywnych urządzeń grzewczych i instalacji kotłowych oraz spalanie złej jakości 
paliw powodujące zagrożenia dla człowieka i środowiska. W wyniku niskiej emisji 
zostaje zanieczyszczone powietrze (powstaje smog), woda, szkodliwe substancje 
akumulowane są również w organizmach żywych. Problem niskiej emisji dotyczy wielu 
gospodarstw domowych, gdyż to właśnie paleniska domowe stanowią główne źródło 
emisji zanieczyszczeń do środowiska. Wraz z nadejściem 2014 r. rozpoczęła się 
ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna „Misja-emisja”. Jej celem jest 
ograniczenie zanieczyszczenia powietrza spowodowanego niską emisją poprzez 
podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie proekologicznych sposobów 
ogrzewania i korzyści płynących dla ludzkiego zdrowia oraz środowiska z likwidacji 
tego zjawiska. 
 

 
 



(MISJA) NISKA EMISJA 

 
 

Według Europejskiej Agencji Środowiska, Polska należy do najbardziej zanieczyszczonych 
państw Europy. Europejska Agencja Środowiska  jest to agencja Unii Europejskiej zajmująca 
się monitorowaniem stanu środowiska naturalnego. Jest kierowana przez zarząd złożony z 
przedstawicieli rządów krajów członkowskich, przedstawicieli Komisji Europejskiej, oraz 
dwóch naukowców wyznaczonych przez Parlament Europejski wspomaganych przez 
komitet naukowy. Europejska Agencja Środowiska (EEA) opublikowała raport „Jakość 
powietrza w Europie 2013”, w którym wymienia Polskę jako jedno z najbardziej 
zanieczyszczonych państw Starego Kontynentu. Bardziej skażona jest jedynie Bułgaria. W 
raporcie zapisano, że spora grupa Polaków – prawie 80% populacji terenów 
zurbanizowanych – oddycha powietrzem, którego zanieczyszczenie znacznie przekracza 
przyjęte normy. Kraków jest trzeci na liście najbardziej zanieczyszczonych miast 
europejskich. Największy udział w zanieczyszczeniu powietrza w Polsce ma niska emisja. 
 
Przez niską emisję rozumiemy: 
- emisję komunikacyjną 
- emisję pyłów i szkodliwych gazów, pochodzącą z lokalnych kotłowni węglowych, a 
także domowych pieców grzewczych, gdzie spalanie węgla odbywa się w sposób 
nieefektywny 
- zanieczyszczenia z wysypisk i składowisk odpadów – biogazy, odory, pyły 



. NISKA ŚWIADOMOŚĆ BIEDA 

Przestarzałe i niesprawne urządzenia grzewcze, niska jakość węgla, spalanie w 
piecach odpadów (pociętych opon, worków foliowych, butelek plastikowych itp.), 
a także nieodpowiedni stan techniczny instalacji kotłowych mogą być przyczyną 
wielu chorób. 
Przeważająca część domów wielorodzinnych w polskich gminach została 
zbudowana przed 1990 rokiem. Domy te charakteryzują się większą 
energochłonnością, a zatem jesienią i zimą trzeba więcej energii, ażeby było w nich 
ciepło. To z kolei wymaga większej ilości paliwa. Energochłonność budynku wynika 
np. z jego usytuowania względem stron świata, rozmieszczenie pomieszczeń, 
izolacja budynku (odpowiednie okna, pokrycie ścian styropianem), rodzaj systemu 
grzewczego, itd. 



 Sposoby ochrony powietrza: 

- wprowadzenie urządzeń 
  oczyszczających – filtrów, 
- stosowanie technologii  
  przyjaznych środowisku, 
- stosowanie benzyny 
  bezołowiowej i katalizatorów  
  w pojazdach, 
- likwidacja hałd emitujących 
  gazy i pyły, 
- zakładanie pasów zieleni,  
- wykorzystywanie  
  alternatywnych źródeł energii. 
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