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Zasady Akcji „Mój dom nie dymi” 

Akcja „Mój dom nie dymi”, zwana w dalszej części niniejszego dokumentu Akcją, jest 

przedsięwzięciem stowarzyszenia Podkowa Bez Smogu.   

Celem Akcji „Mój dom nie dymi” jest propagowanie ogrzewania domów w sposób 

niezanieczyszczający powietrza.  

Niestety w okresie grzewczym powietrze w Podkowie Leśnej nie spełnia norm jakości przez bardzo 

wiele dni. Jakość powietrza zależy wyłącznie od mieszkańców, głównie od tego, w jaki sposób 

ogrzewają swoje domy. 

Mamy nadzieję, że Akcja przyczyni się do tworzenia postawy i mody wśród mieszkańców na 

ogrzewanie domów w sposób niezanieczyszczający powietrza. Liczymy na to, że mieszkańcy będą 

propagować Akcję wśród swoich sąsiadów i docelowo obejmie ona swoim zasięgiem całą Podkowę i 

miasta ościenne. 

§ 1 

Akcja „Mój dom nie dymi”, adresowana jest do mieszkańców Podkowy Leśnej, ale również do 

mieszkańców miejscowości ościennych takich jak: Owczarnia, Żółwin, Brwinów, Milanówek, Otrębusy 

i inne. 

§ 2 

Udział mieszkańców jest dobrowolny i polega na wolnej deklaracji o sposobie ogrzewania domu. W 

ramach Akcji nie planuje się żadnej kontroli stanu faktycznego. Wszystkie działania opierają się 

wyłącznie na deklaracjach mieszkańców i założeniu, że uczestnicy przystępując do Akcji deklarują 

wspólne wartości i styl życia, których elementami są troska o jakość powietrza i zdrowie, sąsiedzka 

współpraca oraz wspólna dbałość o środowisko przyjazne mieszkańcom. 

§3 

Każdy mieszkaniec, który ogrzewa dom w sposób wymieniony w par. 4 z zastrzeżeniem warunków 

par. 5 i par. 6 ma prawo do otrzymania tabliczki z napisem „Mój dom nie dymi”, zwanej dalej 

Tabliczką, którą wiesza na ogrodzeniu swojej posesji. Miejsce powieszenia Tabliczki jest dowolne, ale 

rekomenduje się, aby była ona widoczna dla jak największej liczby przechodniów i sąsiadów. 

Dopuszcza się też powieszenie kilku Tabliczek w różnych miejscach ogrodzenia oraz na domu. 

§ 4 

Powieszenie przez mieszkańca tabliczki „Mój dom nie dymi” oznacza, że na danej posesji wszystkie 

budynki (dom, budynki gospodarcze etc.) ogrzewane są wyłącznie w jeden z wymienionych 

sposobów, lub przez kombinację wymienionych sposobów: 

1. przy pomocy pompy ciepła, 

2. z sieci ciepłowniczej miasta, 

3. kotłem gazowym, 

4. elektrycznie, 

5. kotłem na pellet. 
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§5 

Wywieszenie Tabliczki i stosowanie zasad ogrzewania zgodnie z § 4 nie zabrania posiadania w domu 

czynnego kominka. Ale, w tym przypadku, kominek taki używany może być jedynie okazjonalnie tzn. 

nie częściej niż raz na dwa tygodnie oraz wyłącznie, gdy aktualnie w okolicy stężenie pyłu 

zawieszonego PM2,5 w powietrzu jest niższe niż 55 µg/m3 (średnia pomiaru z ostatnich 60 minut) . 

Spalane drewno musi pochodzić z drzew gatunków liściastych przeznaczonych do celów opałowych, 

w szczególności nie może być to drewno impregnowane i pochodzące rozebranych mebli lub palet. 

Drewno musi być sezonowane i suche, o wilgotności maksymalnie 20%, a najlepiej przed spaleniem 

składowane w ogrzewanym pomieszczeniu i o wilgotności poniżej 15%.  

§6 

W przypadku awarii podstawowych źródeł ogrzewania wymienionych w § 4 jest możliwe 

wykorzystanie innych źródeł ciepła niż wymienione w § 4 w celu zapewnienia komfortu cieplnego 

mieszkańców, jednak przy zachowaniu szczególnej troski o jak najmniejszą emisję zanieczyszczeń do 

otoczenia, oraz przy podjęciu odpowiednich czynności w celu jak najszybszej wyeliminowania 

powstałej awarii.  

§7 

W celu propagowania informacji o projekcie rekomendowane jest, aby mieszkańcy biorący udział w 

Akcji udostępniali zdjęcia domów lub płotów z powieszoną tabliczką.  

§8 

Każdy mieszkaniec, który wywiesi na ogrodzeniu swojego domu Tabliczkę „Mój Dom nie dymi” 

powinien być z tego faktu dumny i może, a nawet powinien, o tym fakcie opowiadać wszystkim 

sąsiadom, przechodniom i wszystkim ludziom na świecie.  

§ 9 

Wzór Tabliczki „Mój Dom nie dymi” przedstawiono na rysunku poniżej:

. 


