
Produkt staje się odpadem wte-
dy, kiedy przestaje być użytecz-
ny. Należy go wówczas wyrzucić  
w odpowiednie miejsce, aby nie stano-
wił dla nas żadnego zagrożenia, dając 
mu szansę na to, że odpad znów sta-
nie się produktem. Segregując odpa-
dy oszczędzamy zarówno pieniądze jak  
i środowisko. Powtórne wykorzystanie czy 
przetwarzanie posegregowanych odpa-
dów znajduje coraz szersze zastosowanie 
w produktach codziennego użytku. Segre-
gując odpady chronimy zasoby naturalne: 
wodę, powietrze, glebę oraz oszczędza-
my energię. Z odpadów mogą powstać  
np. chusteczki higieniczne, papier toaleto-
wy, kubki, doniczki, kolczyki, kosze, toreb-
ki, meblem ubrania oraz paliwo alterna-
tywne.

Z kolei wysypiska mogą powodować 
wiele zagrożeń dla środowiska takich jak:

- zanieczyszczanie wód gruntowych i 
gleby (w przypadku braku lub niewła-
ściwego uszczelnienia składowiska) 
wypłukanymi ze sterty śmieci przez 
deszcz szkodliwymi substancjami

 -nieprzyjemne  zapachy oraz szkodliwe 
gazy, jak siarkowodór i metan,

dlatego tak ważne jest ograniczanie 
ilości odpadów kierowanych do składo-
wania.

Jak będzie działać segregacja 
odpadów w nowym systemie 

gospodarki odpadami 
komunalnymi, który zacznie 

funkcjonować od 1 lipca 2013r.
Aby ułatwić selektywną zbiórkę 

odpadów w gminach Związku �iędzyg- Związku �iędzyg-
minnego  „Czysty Region” wprowadzony 
zostanie uproszczony system selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych. W zależ-
ności od typu zabudowy selektywna zbiór-
ka odbywać się będzie w systemie pojem-
nikowym lub workowym.

W zabudowie jednorodzinnej zbiórka 
odpadów prowadzona będzie w następu-
jących workach/pojemnikach:

•	 żółty worek lub pojemnik na tzw. 
odpady suche,

•	 zielony worek lub pojemnik: szkło 
opakowaniowe (białe i kolorowe),

•	 brązowy pojemnik: odpady or-
ganiczne. W przypadku nieru-
chomości wyposażonych we 
własne kompostowniki, będzie 
można zagospodarowywać te 
odpady we własnym zakresie  
i zrezygnować z brązowego po-
jemnika.

•	 czarny, ciemno szary lub metalicz-
ny pojemnik: odpady zmieszane.

W zabudowie wielorodzinnej zbiórka 
odpadów prowadzona będzie w następu-
jących pojemnikach:

•	 żółty pojemnik na tzw. odpady 
suche,

•	 zielony pojemnik: szkło opakowa-
niowe (białe i kolorowe),

•	 czarny, ciemno szary lub metalicz-
ny pojemnik: odpady zmieszane.

 
�eble i inne odpady wielkogabarytowe 
oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny będą odbierane od właścicieli nie-
ruchomości w miejscu i terminie wskaza-
nym przez przedsiębiorcę odbierającego 
odpady komunalne nie rzadziej jednak niż 
dwa razy w roku.

Zużyte baterie będzie moż-
na umieszczać (tak jak do tej pory) 
w przeznaczonych do tego celu  
i specjalnie oznakowanych pojemnikach 
znajdujących się w szkołach, urzędach 
publicznych, sklepach ze sprzętem elek-
trycznym i elektronicznym. Przetermino-
wane leki będzie można umieszczać (tak 
jak do tej pory) w przeznaczonych do 
tego celu i specjalnie oznakowanych po-
jemnikach znajdujących się w budynkach 
miejscowych aptek.

Spalanie śmieci w domu  
szkodzi zdrowiu!

Wielu ludzi postrzega spalanie śmie-
ci w domowych piecach za tanią, łatwo 
osiągalną i niekłopotliwą metodę pozby-
wania się odpadów. Niestety oszczęd-
ność może okazać się jedynie pozorna,  
a zaoszczędzone pieniądze trzeba będzie 
wydać na kosztowne leczenie.

W trakcie spalania odpadów – butelek, 
plastikowych i foliowych opakowań, kolo-
rowych gazet, zużytej odzieży, fragmentów 
mebli zawierających lakiery czy elemen-
tów gumowych, do atmosfery uwalniane 
są toksyczne związki. Zwiększa się emisja 
pyłów i rakotwórczych węglowodorów 
aromatycznych, tlenków azotu i siarki. 
Toksyny uwalniane z dymem do powietrza 
dostają się do dróg oddechowych, opadają 
w postaci pyłu na glebę zanieczyszczając 
warzywa w przydomowych ogródkach, do-
stają się do wód gruntowych. Zanieczysz-
czenia te akumulują się w organizmach 
zwierząt i można je wykryć nawet w mleku 
i jajach!  Substancje te, nawet w niewiel-
kich ilościach mają negatywne działanie. 
Przypisuje się im wywoływanie alergii, 
chorób układu oddechowego, nowotwo-
rów i porażeń.

Odpowiednio wysortowane odpady to 
cenny surowiec, natomiast składowane 
lub spalane stawią duże zagrożenie dla 
środowiska, oraz naszego zdrowia.

Dobre rady na odpady - czyli jak segregować, 
aby niczego nie zmarnować

Pojemnik/worek żółty
Wrzucamy Nie wrzucamy

•	 puste, odkręcone i zgniecione 
butelki plastikowe po napojach 
(np. typu PET),

•	 puste butelki plastikowe po ko-
smetykach i środkach czystości,

•	 plastikowe opakowania po żyw-
ności (np. po jogurtach, serkach, 
kefirach, margarynach),

•	 plastikowe zakrętki,
•	 folia i torebki z tworzyw sztucz-

nych,
•	 puszki po napojach, konserwach,
•	 gazety, książki, katalogi, zeszyty,
•	 papierowe torby i worki,
•	 papier szkolny, biurowy,
•	 kartony i tekturę oraz zrobione z 

nich opakowania,
•	 czyste i puste kartoniki po sokach 

i po mleku

•	 butelek po olejach spożywczych 
i samochodowych,

•	 opakowań po olejach spożyw-
czych czy silnikowych, smarach,

•	 styropianu,
•	 gumy,
•	 butelek z jakąkolwiek zawarto-

ścią;
•	 puszek po farbach,
•	 baterii,
•	 opakowań po aerozolach, lekach;
•	 opakowań po środkach chwasto 

czy owadobójczych,
•	 sprzętu AGD,
•	 tłustego i zabrudzonego papieru 

(np. papierowych opakowań po 
maśle, margarynie, twarogu)

•	 kalki,
•	 papieru termicznego i faksowego,
•	 tapet,
•	 odpadów higienicznych (np. 

wacików, podpasek, pieluch),
•	 papierowych ręczników.

Pojemnik/worek zielony
Wrzucamy Nie wrzucamy

•	 butelki i słoiki szklane po napo-
jach  
i żywności,

•	 butelki po napojach alkoholo-
wych,

•	 szklane opakowania po kosmety-
kach.

•	 porcelany i ceramiki, 
•	 doniczek,
•	 żarówek, lamp neonowych, 

fluorescencyjnych i rtęciowych, 
reflektorów, 

•	 izolatorów,
•	 szkła stołowego, szkła okularo-

wego, szkła żaroodpornego,
•	 fajansu,
•	 ekranów i lamp telewizyjnych,
•	 luster, 
•	 szyb.

Odpady komunalne 
Ograniczam. Segreguję. Nie spalam
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