
MYŚLĘ ,  WIĘC SEGREGUJĘ  

Segregacja śmieci
 



Na czym polega segregacja
śmieci?

To klasyfikacja odpadów ze względu na surowiec, z którego

zostały stworzone. Jest to także jedna z metod zmniejszenia

ilości utylizowanych śmieci po przez recykling i ponowne

wykorzystanie.
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Co daje nam segregacja śmieci?

Zbiórka makulatury

ogranicza zużycie

wody, energii i

chroni lasy. 

1 tona papieru 

-

17 drzew

LASY

Segregując śmieci

zmniejszamy emisję

szkodliwych gazów

produkowanych

przy wyrobie

nowych surowców.

Systematyczne

segregowanie śmieci

wyrabia w nas

nawyki porządku i

oszczędności.

Ponowne

wykorzystywanie

surowców jest

tańsze od

wyprodukowania

nowych.

CZYSTE

ŚRODOWISKO

ZDROWE

NAWYK I
OSZCZĘDNOŚĆ
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Pojemnik na
szkło
WRZUCAMY

szklane butelki

szklane słoiki

szklane opakowania po kosmetykach

NIE WRZUCAMY
•szkła płaskiego (szyby okienne i samochodowe, szkła zbrojonego, luster ),
•szklanek, kieliszków, szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych,
•ceramiki,
•szkła okularowego,
•żarówek, świetlówek, kineskopów,
•szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z jakąkolwiek
pozostałością zawartości.



 

Pojemnik na
papier
WRZUCAMY

•papier po usunięciu zszywek i innych metalowych lub

plastikowych elementów:

• gazety, czasopisma , katalogi i prospekty,

•papier szkolny i biurowy, książki w miękkich okładkach lub z

usuniętymi twardymi okładkami,

•torebki papierowe, papier pakowy,

pudełka kartonowe i tekturowe, tekturę

NIE WRZUCAMY
•papier po usunięciu zszywek i innych metalowych lub plastikowych elementów:
• gazety, czasopisma , katalogi i prospekty,
•papier szkolny i biurowy, książki w miękkich okładkach lub z usuniętymi twardymi
okładkami,
•torebki papierowe, papier pakowy,
pudełka kartonowe i tekturowe, tekturę



 

Pojemnik na
plastik
WRZUCAMY

•gniecione puszki aluminiowe po napojach
•puszki z blachy stalowej
•naczynia do gotowania
•metalowe narzędzia, rury, druty i drobny złom
•folię aluminiową
•pokrywki ze słoików
•kapsle z butelek oraz metalowe i plastikowe nakrętki
•zgniecione plastikowe opakowania po napojach i olejach spożywczych
•zgniecione plastikowe opakowania po kosmetykach, płynach do mycia i chemii
gospodarczej
•plastikowe worki, torebki i reklamówki
•plastikowe koszyki po owocach i pojemniki po wyrobach garmażeryjnych
•opakowania wielomateriałowe po płynnej żywności, takie jak kartony po mleku,
sokach itp. – tzw. tetrapaki



WYKONANIE

NATAL IA

SZCZUPAK

MACIEJ

SMYL


