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JAK PRZYGOTOWAå SI¢
DO SEGREGACJI ODPADÓW?

Przeci´tny Szwed ma w domu 8 pojemników na
Êmieci! Mimo i˝ nam mo˝e wydawaç si´ to dziwne czy
k∏opotliwe, dla naszych pó∏nocnych sàsiadów nie jest
to ˝aden problem. Wr´cz odwrotnie, nie wyobra˝ajà
sobie ju˝ ˝ycia bez segregacji odpadów. W Polsce,
niestety, wcià˝ oko∏o 90% Êmieci trafia na wysypiska.
Jednak mo˝emy to zmieniç. To nic trudnego!

Od 1 lipca 2013 roku obowiàzywaç b´dzie, równie˝
na terenie Ciechocinka, nowy system gospodarowania

odpadami komunalnymi, który obejmie wszystkie nie-
ruchomoÊci, w których zamieszkujà mieszkaƒcy.
W∏aÊciciele nieruchomoÊci b´dà zobowiàzani wnosiç
do gminy tak zwanà op∏at´ za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi („op∏at´ Êmieciowà”), której wy-
sokoÊç okreÊlili w deklaracji.

Ju˝ teraz postaramy si´ przybli˝yç Paƒstwu, jak
mo˝na segregowaç odpady.

Papier

Do pojemników na papier wrzucamy:
- gazety, ksià˝ki, katalogi, prospekty, foldery, zeszy-

ty,
- papierowe torby i worki,
- kartony i tektur´ oraz zrobione z nich opakowania.

Do pojemników na papier nie wrzucamy:
- opakowaƒ wielomateria∏owych typu TetraPak (po

napojach i mleku),
- opakowaƒ z zawartoÊcià np. ˝ywnoÊcià, wapnem,

cementem itp.,
- kalki technicznej i kopiujàcej,
- papieru woskowanego, nat∏uszczanego i mokrego,
- prospektów i katalogów foliowanych oraz lakiero-

wanych,
- pampersów i artyku∏ów higienicznych,
- tapet i papieru termicznego.

Wa˝ne: Zadbaj, ˝eby makulatura nie by∏a mokra,
aby razem z papierem do pojemnika nie trafia∏y ˝adne
zanieczyszczenia mechaniczne (np. tekstylia, szk∏o,
piasek, zmieszane odpady komunalne), chemiczne
(np. kleje i farby) oraz mikrobiologiczne (np. pleÊnie
i grzyby).

Plastik
Do pojemników na plastik wrzucamy:
- puste, odkr´cone i zgniecione butelki plastikowe

po napojach (np. typu PET),
- puste butelki plastikowe po kosmetykach i Êrod-

kach czystoÊci,
- plastikowe opakowania po ˝ywnoÊci (np. po jo-

gurtach, serkach, kefirach, margarynach),
- foli´ i torebki z tworzyw sztucznych.

Do pojemników na plastik nie wrzucamy:
- artyku∏ów wykonanych z po∏àczenia tworzyw

sztucznych z innymi materia∏ami, np. metalem;

- butelek po olejach spo˝ywczych i samochodo-
wych;

- styropianu;
- gumy,
- opakowaƒ po Êrodkach ochrony roÊlin.

Wa˝ne: Usuƒ pozosta∏oÊç zawartoÊci. Zgnieç butelki
przed wrzuceniem i nie zakr´caj zakr´tek.

Szk∏o

Do pojemników na szk∏o wrzucamy:
- butelki szklane,
- s∏oiki bez nakr´tek.

Do pojemników na szk∏o nie wrzucamy:
- szk∏a p∏askiego, czyli szyb okiennych i samocho-

dowych, luster,
- szklanek, kieliszków, kryszta∏ów, ceramiki, szk∏a

˝aroodpornego,
- ˝arówek i Êwietlówek,
- okularów.

Wa˝ne: Je˝eli istnieje taka mo˝liwoÊç, szk∏o nale-
˝y segregowaç pod wzgl´dem koloru (szk∏o kolorowe
i bezbarwne). Najlepiej usuwaç te˝ plastikowe czy me-
talowe zakr´tki, korkowe zatyczki i inne elementy,
poniewa˝ mogà one zak∏ócaç proces przetwarzania.
Szklane opakowania nale˝y wrzucaç do pojemników
na surowce wtórne bez zawartoÊci, najlepiej niepot∏u-
czone.

Metal

Do pojemników na metal wrzucamy:
- puszki po napojach,
- drobny z∏om ˝elazny oraz drobny z∏om metali

kolorowych (np. zabawki, narz´dzia).

Do pojemników na metal nie wrzucamy:
- opakowaƒ po olejach spo˝ywczych i silnikowych
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oraz smarach,
- pojemników po farbach i lakierach,
- pojemników po aerozolach,
- baterii.

Wa˝ne: Dlaczego baterie nale˝y oddzielaç od po-
zosta∏ych odpadów?
Baterie, zaliczane do odpadów niebezpiecznych, nale˝y
bezwzgl´dnie oddzielaç od innych odpadów, poniewa˝
zawarte w nich sk∏adniki, w szczególnoÊci metale ci´˝-
kie, w kontakcie z glebà lub wodà powodujà ich ska˝e-
nie. Dla przyk∏adu jedna bateria z zegarka elektronicz-
nego jest w stanie skaziç 1m³ gleby i zatruç 400 l wody.

Odpady organiczne

Do pojemników na odpady organiczne wrzuca-
my:

- obierki z warzyw i owoców,
- skorupki jaj,
- fusy po kawie i herbacie,
- ∏upiny, ziarna i pestki,
- zwi´d∏e kwiaty i roÊliny doniczkowe,
- odpady z ogródków (trawa, liÊcie itp.).

Do pojemników na odpady organiczne nie
wrzucamy:

- resztek w´dlin, mi´s, ryb, koÊci i oÊci.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dlaczego nale˝y wyrzucaç umyte pojemniki
i opakowania po ˝ywnoÊci?

Resztki ˝ywnoÊci i substancji organicznych pozosta-
wione w opakowaniu po pewnym czasie zaczynajà si´
psuç, uniemo˝liwiajàc ponowne wykorzystanie tych
opakowaƒ poprzez ich zanieczyszczenie.

Dlaczego nale˝y wyrzucaç odkr´cone butelki
plastikowe tzw. PET?

Aby ograniczyç koszty transportu prasuje si´ je,
dzi´ki czemu na jeden samochód mo˝na ich za∏adowaç
o wiele wi´cej ni˝ bez prasowania. Butelki plastikowe,
jeÊli sà zakr´cone, niemo˝liwe jest ich sprasowanie.

Dlaczego niektórych odpadów nie wolno wrzu-
caç do kontenerów, mimo i˝ sà wykonane z po-
dobnego materia∏u?

Mimo i˝ szklanka, s∏oik i szyba samochodowa wyko-
nane sà ze szk∏a, to jednak nie wolno szyb samocho-
dowych wrzucaç do pojemników na szk∏o. Dzieje si´
tak dlatego, ˝e mimo podobieƒstw, tak naprawd´ dzi´-
ki ró˝nym domieszkom, szyba samochodowa ma inne
w∏aÊciwoÊci ni˝ np. s∏oik. Z tego powodu wrzucenie
jej do pojemnika na szk∏o zanieczyszcza ca∏à parti´
i uniemo˝liwia ponowne wykorzystanie surowca.
Podobnie jest z butelkami PET i nakr´tkami do nich.
Chocia˝ jedne i drugie wykonane sà z plastiku, to
jednak sà to tworzywa o innych w∏aÊciwoÊciach, których

Pami´taj!

JeÊli mieszkasz w domu jednorodzinnym,
to odpady biodegradowalne (trawa, liÊcie,
ga∏´zie itp.) mo˝esz kompostowaç w przydo-
mowym kompostowniku! W ten sposób uzys-
kasz ekologiczny nawóz na potrzeby w∏asne-
go ogródka. Wa˝ne jednak, aby odbywa∏o
si´ to w sposób niepowodujàcy ucià˝liwoÊci
dla sàsiednich nieruchomoÊci i ich mieszkaƒ-
ców oraz bez zanieczyszczania Êrodowiska!

nie powinno si´ mieszaç.
Nakr´tki polecamy zbieraç oddzielnie. Na terenie

ca∏ego kraju jest wiele akcji charytatywnych. Organizacje
zbierajà wszelkie plastikowe zakr´tki, które nast´pnie
trafiajà do firm recyklingowych, które za skup surowca
wyp∏acajà odpowiedni ekwiwalent pieni´˝ny przezna-
czony dla potrzebujàcych wsparcia.

Dlaczego nie wolno wyrzucaç starych leków
do pojemników na odpady?

Przeterminowane leki sà odpadem chemicznym,
czyli szkodliwym dla Êrodowiska i nie mogà byç
sk∏adowane na wysypiskach. Mo˝na je zostawiç w
ka˝dej aptece, która ma obowiàzek od nas te leki
przyjàç.

Pami´tajmy! Z pozoru b∏aha czynnoÊç segre-
gowania odpadów  ma olbrzymie znaczenie dla
Êrodowiska!

Red.

Celem zmian w systemie gospodarowania
odpadami komunalnymi jest zwi´kszenie
poziomu recyklingu i odzysku odpadów ze-
branych selektywnie, a tak˝e zmniejszenie
masy odpadów ulegajàcych biodegradacji
kierowanych do sk∏adowania. Nowa ustawa
ma na celu stworzenie warunków do osiàg-
ni´cia poziomów recyklingu g∏ównych stru-
mieni odpadów. Do 31 grudnia 2020 roku
powinniÊmy osiàgnàç:

• poziom recyklingu i przygotowania
do ponownego u˝ycia papieru, metali, two-
rzyw sztucznych i szk∏a - co najmniej 50%
wagowo;

• poziom recyklingu, przygotowania
do ponownego u˝ycia i odzysku innymi
metodami odpadów budowlanych i rozbiór-
kowych (innych ni˝ niebezpieczne) - co najm-
niej 70% wagowo;

• ograniczenie masy odpadów ulegajà-
cych biodegradacji trafiajàcych na sk∏ado-
wiska - co najmniej 65% wagowo.


