
 

 
 

 



Oto lista wyjątkowych faktów na temat 

tego, co nas otacza. 

 

 

 

 Rzucona w lesie butelka plastikowa rozłoży się w ziemi po 500 

latach, guma do żucia po 5 latach, a niedopałki papierosów po                

2 latach. 

 Jeżeli każdy z nas wyrzuci na śmietnik tylko jeden słoik to na 

wysypisko  w całej Polsce trafi rocznie 10 tys. ton szkła. 

 W Polsce tylko 222 tysiące ton odpadów komunalnych jest 

kompostowanych (2%). Dla porównania w Danii, Szwajcarii, 

Szwecji od 60%-80%. 

 Styropianowa tacka do żywności rozkłada się aż … 500 lat! 

 Każda szklana butelka ponownie wprowadzona do obiegu 

pozwala zaoszczędzić energię potrzebną do świecenia 100 

watowej żarówki przez 4 godziny. 

 Butelki, torebki śniadaniowe bądź torby na zakupy stanowią ok. 

7% masy wszystkich śmieci, ale zajmują dużo miejsca, niemal 

30% wszystkich odpadów. 

 Anglicy wyliczyli, że wyrzucane w ciągu roku butelki                                        

z politereftalanu etylu (PET), ustawione jedna na drugiej 

utworzyły by wieżę o wysokości 28 mln km, co stanowi                         

73-krotną odległość Ziemi od Księżyca. 

 Statystyczny Polak wytwarza ponad 320 kg śmieci rocznie. Na 

wysypiska ląduje ponad 12 milionów ton odpadów , aż 98% 

można by wykorzystać poprzez segregację. 

 Niezwykle wygodny dla matek i dzieci- pieluchy jednorazowe, 

po zużyciu zajmują aż 4% zawartości wszystkich wysypisk. 

 Jeden hektar lasu liściastego może wyprodukować ok. 700 kg 

tlenu, co stanowi dobowe zapotrzebowanie ponad 2,5 tyś ludzi. 



 Aby wyprodukować 1 tonę papieru trzeba ściąć średnio                          

17 drzew. 

 1 LITR ZUŻYTEGO OLEJU SILNIKOWEGO WYLANY DO RZEKI LUB 

KANALIZACJI JEST W STANIE ZANIECZYŚCIĆ 1 MILION LITRÓW 

WODY!!! 

 W Polsce rocznie zużywa się 400 milionów aluminiowych 

puszek, które można powtórnie przetworzyć oraz wykorzystać        

i to nieskończenie wiele razy. Sześć puszek ze złomu to 

oszczędność energii równej spaleniu jednego litra paliwa. 

 Śmieci na wysypisku pozostają przez około 30 lat. 

 Ziemia to 2/3 woda, ale wszystkie strumienie słodkiej wody 

stanowią tylko jedną setną procenta. 

 Ilość wyrzucanego przez nas drewna i papieru wystarcza do 

ogrzania 50 milionów domów przez 20 lat. 

 Komputery stanowią zagrożenie dla środowiska, ponieważ 

większość materiału, z którego się składają, jest niebezpieczna. 

 Tylko około 10 procent każdego wysypiska może być 

oczyszczone. 

 Skórzane kurtki często pochodzą od zagrożonych wyginięciem 

zwierząt więc najlepiej ich nie kupować. 

 Kość słoniowa pochodzi od martwych słoni, której najlepiej nie 

kupować. 

 

 

Codziennie średnio zużywamy: 

 10-25 litrów wody na toaletę, 

 90-110 litrów wody na kąpiel, 

 110-120 litrów wody na 10 minutowy prysznic, 

 Jeden ładunek pralki zużywa 100-150 litrów wody, 

 1 ładunek zmywarki do naczyń zużywa 35-45 litrów wody. 

 

 



Kiedy śmieci same się zniszczą: 

 Materiały organiczne potrzebują 6 miesięcy, 

 Bawełna, szmatki, papier potrzebują 6 miesięcy. 

 Tworzywa sztuczne potrzebują 500 lat, 

 Puszki aluminiowe potrzebują 500 lat. 

 
 
 
MAMY WYBÓR!!! 
   
 

            
 

 
Opracowały: R. Mudziuk – Sadowska, J. Nosalska, A. Kotowicz, M. Wierzchowska 

 


