
SEGREGACJA MA SENS 



Co daje segregacja śmieci? 

Dzięki niej : 

• ograniczamy ilość zanieczyszczeń w atmosferze oraz liczbę odpadów i 

ścieków, 

• wykorzystujemy surowce wtórne do ponownego zastosowania oraz 

ograniczamy ich zużycie, 

• oszczędzamy energię, a co za tym idzie nie eksploatujemy tak bardzo 

naturalnych złóż węgla i ropy naftowej. 
 

 



Jak segregować odpady? 
Od 1 lipca 2017 roku wszedł w życie Wspólny System Segregacji Odpadów 

(WSSO), obowiązujący na terenie całego kraju. Zgodnie z tym systemem należy 

oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do ponownego 

przetworzenia. Odpady komunalne zbierane są w podziale na cztery główne 

frakcje oraz odpady zmieszane. 



PAPIER 

Należy wyrzucać 
 opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą) 

 katalogi, ulotki, prospekty 

 gazety i czasopisma 

 papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki 

 zeszyty i książki 

 papier pakowy 

 torby i worki papierowe 

 

Nie należy wyrzucać 
 ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych 

 papieru lakierowanego i powleczonego folią 

 papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego 

 kartonów po mleku i napojach 

 papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych 

 tapet 

 pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych 

 zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych 

 ubrań 



SZKŁO 

Należy wyrzucać 

 butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po 

napojach alkoholowych i olejach roślinnych) 

 szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są 

wykonane z trwale połączonych kilku surowców) 

Nie należy wyrzucać 

 ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów 

 szkła okularowego 

 szkła żaroodpornego 

 Zniczy z zawartością wosku 

 żarówek i świetlówek 

 reflektorów 

 opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach 

silnikowych 

 luster 

 szyb okiennych i zbrojonych 

 monitorów i lamp telewizyjnych 

 termometrów i strzykawek 



METALE I TWORZYWA 

SZTUCZNE 

Należy wyrzucać 
 odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach 

 nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych 

 plastikowe opakowania po produktach spożywczych 

 opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach) 

 opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. 

szamponach, paście do zębów) itp. 

 plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie 

 aluminiowe puszki po napojach i sokach 

 puszki po konserwach 

 folię aluminiową 

 metale kolorowe 

 kapsle, zakrętki od słoików 

Nie należy wyrzucać 
 butelek i pojemników z zawartością 

 plastikowych zabawek 

 opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych 

 opakowań po olejach silnikowych 

 części samochodowych 

 zużytych baterii i akumulatorów 

 puszek i pojemników po farbach i lakierach 

zużytego sprzętu elektronicznego i AGD 



ODPADY BIODEGRADOWALNE 

Należy wyrzucać 

 odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.) 

 gałęzie drzew i krzewów 

 skoszoną trawę, liście, kwiaty 

 trociny i korę drzew 

 niezaimpregnowane drewno 

 resztki jedzenia 

Nie należy wyrzucać 

 kości zwierząt 

 oleju jadalnego 

 odchodów zwierząt 

 popiołu z węgla kamiennego 

 leków 

 drewna impregnowanego 

 płyt wiórowych i pilśniowych MDF 

 ziemi i kamieni 

 innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych) 

 



ODPADY ZMIESZANE 
 Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać 

wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, 

z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych. 



Segregacja ma sens 

Recykling polega na odzyskiwaniu surowców wtórnych i ich ponownym 

przetwarzaniu w procesie produkcyjnym w celu uzyskania materiału o 

przeznaczeniu pierwotnym lub innym. Wykorzystywać można w ten sposób, 

nawet wielokrotnie, substancje zawarte w odpadach lub poszczególne 

materiały. 



Recykling zaczyna się w domu 
 

 Większość towarów, które kupujemy w sklepach, jest wykonana z plastiku, szkła, 

papieru oraz aluminium i innych metali, czyli tworzyw, które możemy ponownie 

wykorzystać. Posegregowane przestaje być śmieciem – staje się 

wartościowym surowcem. 
 Za każdym razem, kiedy otwieramy szafkę pod zlewem, stajemy przed istotną 

decyzją: odzyskać czy zmarnować cenne surowce. Jeżeli oddzielimy odpady 

surowcowe od resztek jedzenia, to mają one szansę stać się nową ławką w parku, 

gazetą, watą szklaną czy rowerem. 

 Recykling pozwala na oszczędność energii, surowców i 

środowiska naturalnego. Każda wykorzystana ponownie 

szklana butelka to oszczędność energii potrzebnej do 

oświetlenia pokoju żarówką przez 4 godziny. Przetworzenie 

tony aluminium to oszczędność 4 ton boksytu i 700 

kilogramów ropy naftowej. Poddane recyklingowi odpady to 

także mniej wysypisk. 

 
 



Co powstaje z recyklingu? 
 Szkło i aluminium podlegają recyklingowi w 100%, można je też przetwarzać 

nieskończoną ilość razy. W przypadku aluminium jest to o tyle ważne, że produkcja 

aluminium z rud jest relatywnie droga, a złoża boksytu nie odnawiają się. Dzięki 

recyklingowi szkła możemy ograniczyć zużycie piasku, dolomitu i sody. 

Wprowadzając tylko jedną szklaną butelkę do wtórnego obiegu, ograniczamy 

zużycie energii równe 4 godzinom pracy 100 watowej żarówki! Tymczasem 

statystyczny mieszkaniec Polski wyrzuca do pojemników na odpady zmieszane aż 56 

szklanych opakowań rocznie. Warto zmienić przyzwyczajenia i śmiecić mniej. 

 Tworzywa sztuczne powstają z pochodnych ropy naftowej. Zamiast zużywać 

ropę, której zasoby są ograniczone i której wydobycie jest bardzo kosztowne, 

tworzywa sztuczne można ponownie wykorzystać – jako wysokokaloryczne źródło 

energii lub jako surowiec wtórny. Np. z 35 popularnych butelek PET można 

wyprodukować bluzę z polaru. Plastik może być też przetwarzany na innego 

rodzaju ubrania specjalistyczne lub sportowe, powstają z niego także namioty, 

plecaki czy buty. Aby uratować jeno drzewo, wystarczy 59 kg makulatury. 

 

Czy wiesz, że… 

tona zebranej makulatury jest równa liczbie 17 drzew, tona szkła pozwala na wytworzenie 

ok. 3 000 butelek szklanych o pojemności 0,5l, a tona butelek plastikowych pozwala 

na wyprodukowanie 100 bluz polarowych! 

 



Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Jeśli chcesz się pozbyć odpadów, z którymi nie wiesz lub nie masz, co zrobić, to musisz 

się udać do tzw. PSZOK-u, czyli Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych. To właśnie tam możesz oddać odpady zebrane w sposób selektywny. 

PSZOK znajduje się na terenie każdej gminy. Są tam zbierane i standardowe odpady 

produkowane w gospodarstwie domowym (plastik, szkło, makulatura, metal, odpady 

zielone), ale również pozostałe odpady. 



Co możesz oddać do Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych? 
 odpady budowlane z drobnych remontów, np. gruz, cegły, drewno, resztki rozpuszczalników 

i farb, 

 opony, 

 odpady elektroniczne i elektryczne, 

 środki ochrony roślin i opakowania po nich, 

 kwasy, 

 przeterminowane lekarstwa, 

 oleje samochodowe i spożywcze, 

 lustra i szkło gospodarcze, 

 meble i odpady wielkogabarytowe, 

 meble ogrodowe, 

 ubrania i tekstylia, 

 zabawki, 

 doniczki, wiadra, miski, skrzynki, wieszaki, klamki, 

 elementy metalowe, 

 ramy rowerowe, koła rowerowe, 

 obudowy urządzeń, 

 lampy, świetlówki i termometry rtęciowe. 

Uwaga! Każdy PSZOK ma swój regulamin, dlatego warto, byś przed przyjazdem do niego, zapoznał 

się z panującymi w nim zasadami. Często jest tak, że na jedno gospodarstwo domowe przysługuje 

roczny limit odpadów, np. gruzu czy opon. 



Gdzie oddać baterie? 

Baterie zawierają niebezpieczne substancje chemiczne oraz metale ciężkie, dlatego nie możesz ich 

wyrzucić do zbiorowego śmietnika. Warto, byś wiedział, że zgodnie z przepisami prawnymi, każdy 

sklep o powierzchni większej niż 25 mkw. sprzedający baterie ma obowiązek przyjęcia zużytych 

baterii od klientów. Pojemniki na zużyte baterie możesz znaleźć również w supermarketach, 

urzędach czy instytucjach. Możesz je również oddać do PSZOK-u. 

Gdzie oddać elektrośmieci? 

Ten rodzaj odpadów musisz oddać do specjalnych punktów zbierania elektrośmieci. Całą listę 

znajdziesz w internecie. Jeśli masz sprzęty o dużych rozmiarach, np. lodówkę, pralkę, kuchenkę 

elektryczną, to możesz zamówić bezpłatny odbiór sprzętu z domu. Wystarczy, że sprawdzisz 

dostępność usługi w Twojej okolicy i wypełnisz formularz: odbiór elektrośmieci z domu. 

Gdzie oddać odpady niebezpieczne? 

Zacznijmy od tego, co się zalicza do tego rodzaju odpadów. Odpady niebezpieczne to te, które mają 

oznaczenie przekreślonego kosza. Wyjątkiem są leki, które po przeterminowaniu również są 

kwalifikowane jako odpady niebezpieczne, choć nie mają na opakowaniu takiego oznaczenia. Stare 

leki możesz oddać do aptek, w których są specjalnie oznaczone pojemniki. Pozostałe odpady śmiało 

możesz zawieźć do PSZOK-u. 

Gdzie oddać odpady samochodowe? 

Tapicerka, zderzaki, obicia drzwi, elementy plastikowe lub inne części motoryzacyjne powinny trafić 

do stacji demontażu pojazdów. 
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