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Każdy z nas może chronić naturę, by przekazać przyszłym pokole-
niom w spadku czyste środowisko naturalne. Musimy jedynie zmienić 
nieco nasze przyzwyczajenia. Codziennie wytwarzana zostaje coraz więk-
sza ilość różnego rodzaju odpadów, a większość z nich rozsądnie byłoby 
powtórnie wykorzystać.

Co możemy zrobić we własnym zakresie, aby ograniczyć ilość 
wytwarzanych odpadów i ograniczyć ich negatywny wpływ na ota-
czające nas środowisko?

- wybierajmy produkty, które nie posiadają zbędnych opakowań
 -pakujmy zakupy we własne, zabrane z domu torby, rezygnując w ten 

sposób z kolejnej reklamówki 
- używajmy produktów w opakowaniach wielokrotnego użytku
- przy zakupie zwracajmy uwagę, czy opakowanie produktu nadaje się 

do powtórnego przetworzenia
 -kupujmy towary w opakowaniach z recyklingu.
 Ponieważ nie jesteśmy w stanie całkowicie zapobiec powstawaniu 

odpadów, zacznijmy je segregować.
Zbiórka selektywna, czyli świadome segregowanie odpadów, chro-

ni środowisko naturalne i ogranicza ilości zużytych opakowań trafiają-
cych na składowiska. To oznacza, że odpady, które mogą być zagospoda-
rowane w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego, należy zbierać 
oddzielnie:

- makulaturę,
- opakowania,
- odpady ulegające biologicznemu rozpadowi,
- odpady niebezpieczne i problemowe.
Segregacja odpadów oszczędza pieniądze
Segregacja pozwala nam na zmniejszenie kosztów wywozu odpadów 

komunalnych. Jeśli surowce wtórne będą oddzielnie, kontenery na odpady 
zmieszane nie będą tak szybko się zapełniać.

Segregacja odpadów jest przyjazna dla środowiska naturalnego
Segregacja znacząco zmniejsza ilość odpadów wywożonych na wysy-

pisko, a tym samym zmniejsza zanieczyszczenie środowiska naturalnego. 
Segregowane materiały przerabiane są na nowe wyroby, bądź na energię.

Segregacja odpadów jest prosta
Segregacja wymaga minimalnego zaangażowania oraz wyrobienia 

pewnych codziennych nawyków.
Co możemy wyrzucać do pojemników przeznaczonych na odpady pod-

dawane recyklingowi?
Papier

Jest to najłatwiejszy do przetworzenia surowiec wtórny. Można podda-
wać go recyklingowi średnio siedem razy, zanim jego włókna będą zbyt 
krótkie, by można je było ze sobą połączyć. Jak obliczono, tona makulatu-
ry pozwala uchronić przed ścięciem 17 drzew!

Co nadaje się do recyklingu?
- gazety, książki, katalogi, prospekty, foldery, zeszyty;
- papierowe torby i worki;
- kartony i tektura oraz zrobione z nich opakowania.
Co nie nadaje się do recyklingu?
- tłusty i zabrudzony papier (np. papierowe opakowania po maśle, mar-

garynie, twarogu);
- kalki;
- tapety;

- odpady higieniczne (np. waciki, podpaski, pieluchy).
Szkło

W 100% nadaje się do recyklingu. Jest doskonałym surowcem wtórnym, 
ponieważ można przetwarzać je wielokrotnie. Szklane opakowania bez 
zawartości należy wrzucać do pojemników na surowce wtórne.

Co nadaje się do recyklingu?
Przede wszystkim opakowania szklane (np. słoiki, butelki).
Co nie nadaje się do recyklingu?
- szkło płaskie, czyli szyby okienne i samochodowe, lustra, szkło 

zbrojone;
- szklanki, kieliszki, kryształy, ceramika;
- żarówki i świetlówki;
- okulary;
- opakowania z pozostałością kosmetyków lub leków.
Metal

Można go przetwarzać na wiele sposobów, wytwarzając z niego np. pusz-
ki czy naczynia.

Co nadaje się do recyklingu?
- puszki po napojach;
- drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych (np. zabaw-

ki, narzędzia).
Co nie nadaje się do recyklingu?
- opakowania po olejach oraz smarach;
- pojemniki po farbach i lakierach;
- pojemniki po aerozolach;
- opakowania po środkach chwasto- i owadobójczych.
Plastik
Co nadaje się do recyklingu?
- puste, najlepiej  odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napo-

jach (np. typu PET);
- puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości;
- plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefi-

rach, margarynach);
- folia i torebki z tworzyw sztucznych.
Co nie nadaje się do recyklingu?
- butelki po olejach i smarach;
- styropian budowlany.
Odpadki organiczne
Co nadaje się do recyklingu?
- odpady z owoców i warzyw;
- liście;
- fusy od herbaty i kawy (razem z filtrami);
- skorupki jaj.
Co nie nadaje się do recyklingu?
Do pojemników na selektywną zbiórkę odpadów nie należy wrzucać 

resztek wędlin, mięs i ryb, a także kości i ości.
Poza odpadami przemysłowymi i komunalnymi wyróżnia się odpady 

niebezpieczne. Odpady niebezpieczne to takie, które ze względu na swoje 
pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny, inne właściwości i okoliczno-
ści stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi oraz środowiska. Są 
one wytwarzane głównie w procesach technologicznych w przemyśle, 
rolnictwie i przetwórstwie rolnym, gospodarce komunalnej, transporcie, 
służbie zdrowia, itp. Odpady niebezpieczne mogą być unieszkodliwiane w 

specjalnych instalacjach lub składowane jedynie na specjalnych składo-
wiskach, które muszą spełniać wszystkie warunki przewidziane dla odpa-
dów niebezpiecznych.

Na co dzień w naszych domach mamy również do czynienia z odpada-
mi niebezpiecznymi. Do najczęstszych należą: żarówki rtęciowe, haloge-
nowe, neonówki, oleje, smary, baterie, akumulatory, termometry, lekar-
stwa, lakiery, farby.

Przeterminowane leki 
Dlaczego segregować: Przeterminowane lub niewykorzystane lekar-

stwa są odpadami niebezpiecznymi. Wyrzucone do śmieci, wywierają 
szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi i na środowisko. Pomimo upływu czasu 
zachowują dużą aktywność biologiczną. Te o silnym działaniu, na przy-
kład leki psychotropowe znajdują się w wykazie trucizn. Wszystkie powin-
no się poddać utylizacji. 

Jak postępować: Przechowuj w domu w specjalnym pojemniku, by nie 
dostały się w ręce dzieci. Regularnie wrzucaj do pojemników ustawianych 
w aptekach.

Baterie i akumulatory 
Dlaczego  segregować: Baterie są odpadami niebezpiecznymi. Zawie-

rają metale ciężkie (ołów, kadm, nikiel, cynk i rtęć) i szkodliwe substan-
cje (lit i mangan). Wszystkie substancje są silnie toksyczne. Rocznie zuży-
wamy około 240 mld jednorazowych baterii – to gigantyczna liczba. Ich 
wyrzucanie na wysypisko to igranie ze zdrowiem ludzi. Poza tym dzięki 
recyklingowi z baterii można odzyskać cenny metal i ponownie go użyć.

Jak postępować:  Dowiedz się, gdzie najbliżej jest punkt zbiórki zuży-
tych baterii. Pojemnik na zużyte baterie znajduje się Urzędzie Miasta w 
Ostrowcu Świętokrzyskim, może on być w szkole, sklepie, na poczcie. 

Świetlówki
Dlaczego segregować: Zawierają szkodliwą rtęć. Gdy świetlówkę (jest 

nią także żarówka energooszczędna) wyrzucimy do kosza, trafi ona na 
wysypisko, gdzie pęknie, a rtęć może przeniknąć do środowiska. 

Jak postępować: Zużytą świetlówkę możesz oddać do sklepu, jeśli 
kupujesz nową. Jeśli chcesz oddać więcej, sklep nie ma obowiązku przy-
jąć, ale wiele z nich to robi. Każdą liczbę starych świetlówek możesz oddać 
w punkcie selektywnego zbierania odpadów.

Elektrośmieci, czyli stary sprzęt AGD, RTV i IT
Dlaczego  segregować: Sprzęty elektryczne i elektroniczne zawie-

rają liczne substancje trujące, które po wydostaniu się z uszkodzone-
go urządzenia przenikają do gleby. W Polsce wciąż ponad 80% zużytego 
sprzętu RTV i AGD trafia na wysypiska, powodując poważne zagrożenie 
ekologiczne.

Jak postępować: Zużyty sprzęt możesz oddać do sklepu, jeśli kupu-
jesz nowy tego samego rodzaju, czyli np. pralka za pralkę. Resztę sprzętu 
przyjmą bezpłatnie (jednak zawieźć musisz sam) punkty zbierania elek-
trośmieci. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest rów-
nież razem z wielkogabarytami podczas objazdowych zbiórek. Pamiętaj, 
że wyrzucając na śmietnik albo porzucając w lesie sprzęt elektryczny i 
elektroniczny, łamiesz prawo. 

Chcąc ułatwić mieszkańcom segregację odpadów problemowych został 
utworzony Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Problemowych przy ul. Guliń-
skiego 13A, do którego każdy może bezpłatnie oddać wszystkie odpady nie-
bezpieczne oraz wielkogabarytowe.  PSZOK jest czynny od poniedziałku 
do piątku w godz. 10.00-18.00 oraz w soboty w godz. 10.00-14.00.

Selektywna zbiórka odpadów


