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Gdy widzisz posegregowane odpady z różnych grup trafiające na jeden samochód 
służący do ich odbioru, nie denerwuj się, że Twoja praca poszła na marne.
Wszystkie odpady przeznaczone do ponownego wykorzystania muszą trafić do
specjalnej sortowni gdzie maszyny i ludzie przygotują je do dalszej drogi.
Wykorzystanie jednego samochodu ogranicza natomiast ilość paliwa potrzebną do 
przewiezienia tych odpadów i jest bardziej ekologiczne.

DLACZEGO	WARTO	SEGREGOWAĆ	ODPADY	OPAKOWANIOWE	(BUTELKI,	PUSZKI)? 
Świadomość wpływu opakowań na środowisko rośnie. Kupując produkt, możemy wybrać ten, który będzie poddany 
procesowi recyklingu. Specjalne oznaczenia na opakowaniach pomagają nam w procesie decyzyjnym. Opakowania mają 
wpływ na środowisko w całym swoim cyklu życia, czyli od momentu, kiedy stanowią surowiec, po ostateczną utylizację.  
Dlaczego należy segregować odpady? 

 ograniczamy ilość surowców naturalnych potrzebnych do wyprodukowania nowych przedmiotów 

 ograniczamy ilość odpadów trafiających na składowisko, co powoduje wydłużenie „życia” poszczególnych składowisk i ogranicza 
 potrzebę powstawania nowych 

 produkcja nowych opakowań z materiałów pochodzących z recyklingu wymaga mniejszej ilości energii i jest tańsza;
 koszt wyprodukowania opakowania wpływa na cenę produktu, tańsze opakowanie oznacza tańszy produkt 

	
JAK	NALEŻY	SEGREGOWAĆ	SZKŁO?
Szkło jest wykonane z naturalnych składników i nie 
reaguje z żywnością. Nadaje się do recyklingu w 100% 
i może być przetwarzane na nowe szkło praktycznie 
nieskończenie wiele razy. Do recyklingu nie nadaje się 
szkło płaskie (np. szyby) oraz zbrojone (z metalem).
Szkło należy segregować z podziałem na bezbarwne
i kolorowe. Do selektywnej zbiórki szkła bezbarwnego 
przeznaczone są pojemniki w kolorze białym, natomiast 
dla szkła kolorowego w kolorze zielonym.Nie należy
specjalnie tłuc szkła przed wrzuceniem do pojemnika. 
Do pojemników tych należy wrzucać wyłącznie: 

 szklane butelki po napojach i pozostałych
 produktach spożywczych 

 słoiki 

 szklane opakowania po kosmetykach

JAK	NALEŻY	SEGREGOWAĆ	ALUMINIUM	I	METALE?		
Do selektywnej zbiórki aluminium przeznaczone są
pojemniki w kolorze czerwonym. W niektórych 
regionach selektywna zbiórka metali połączona jest 
ze zbiórką odpadów plastikowych i wówczas odpady 
metalowe należy umieszczać w pojemniku żółtym. 
Do pojemników tych należy wrzucać: 

 puszki po napojach 

 metalowe opakowania po pozostałych
 produktach spożywczych 

 kapsle i metalowe nakrętki 

 folie metalowe 

 metalowe naczynia kuchenne 

 rury 

 drobny złom 


