MANDAT KARNY W
WYSOKOŚCI DO 500 zł
lub
GRZYWNA W WYSOKOŚCI
DO 5 tys. zł.
lub
KARA POZBAWIENIA
WOLNOŚCI
OD 3 mies. DO lat 5
art. 191 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach
mówi:

“Kto wbrew zakazowi termicznie
przekształca odpady poza
spalarniami odpadów
lub współspalarniami odpadów
podlega karze aresztu
albo grzywny”

PATROL
ANTYSMOGOWY

PATROL

ANTYSMOGOWY

#NIE PAL
ŚMIECI
WSPÓLNIE TWÓRZMY
ATMOSFERĘ ELBLĄGA

Z głaszaj !
Straż Miejska w Elblągu
tel. alarmowy 24h/7: 986

Komenda Miejska Policji
w Elblągu
tel. alarmowy 24h/7: 997

Miejskie Centrum
Zarządzania Kryzysowego
tel. alarmowy 24h/7:

(55) 239 – 30 – 40
Urząd Miejski w Elblągu
Referat Ochrony Środowiska

tel. (w godz. pracy urzędu):

(55) 239 – 31 – 36

NIE POZWÓL NA
ZATRUWANIE
ŚRODOWISKA,
CIEBIE I TWOICH
DZIECI

Projekt: D. Bieńkuńska

Osobom,
które palą
śmieci w
piecach
grozi:

Jak smog wpływa na
Twoje zdrowie ?
MÓZG
Problemy z koncentracja i pamięcią, stany
depresyjne, zmiany anatomiczne mózgu,
udar mózgu

UKŁAD ODDECHOWY
Problemy z oddychaniem, podrażnienie
nosa, gardła, kaszel, katar, zapalenie
zatok

NISKA EMISJA – CO TO?

SERCE

Niska emisja jest to emisja
pyłów i szkodliwych gazów
na wysokości do 40 m.
Zanieczyszczenia te
pochodzą z transportu
spalinowego oraz
z domowych pieców
grzewczych
i lokalnych kotłowni
węglowych, w których
spalanie węgla odbywa
się w nieefektywny sposób

PŁUCA

Cechą charakterystyczną niskiej emisji jest to,
że powodowana jest przez liczne źródła
wprowadzające do powietrza niewielkie ilości
zanieczyszczeń.

Zawał serca, nadciśnienie tętnicze,
niewydolność serca, zaburzenia rytmu
serca, choroba niedokrwienna serca

Rak płuc, astma, przewlekła obturacyjna
choroba płuc, częste infekcje dróg
oddechowych

PŁODNOŚĆ
Obumieranie płodu, przedwczesny poród,
bezpłodność

Urząd Miejski w Elblągu,
Straż Miejska
oraz
Komenda Miejska Policji
informują o powołaniu
na czas sezonu grzewczego 2017/2018

PATROLU
ANTYSMOGOWEGO
prowadzącego kontrole w zakresie
termincznego przekształcania odpadów
w domowych piecach centralnego
ogrzewania!
Kontrole i działania interwencyjne
przeprowadzane będą przez
funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji
24h/7

Z głaszaj !
Straż Miejska w Elblągu
tel. alarmowy 24h/7: 986

Komenda Miejska Policji
w Elblągu
tel. alarmowy 24h/7: 997

Miejskie Centrum
Zarzadzania Kryzysowego
tel. alarmowy 24h/7:

(55) 239 – 30 – 40
Urząd Miejski w Elblągu
Referat Ochrony Środowiska

tel. (w godz. pracy urzędu):

(55) 239 – 31 – 36

