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Recykling
jest dziś w modzie,
pomagamy tym
przyrodzie

Papier

Szkło

Plastik i metal

Bio

Zmieszane

WRZUCAMY

WRZUCAMY
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opakowania
z papieru lub tektury,
gazety i czasopisma,
katalogi, prospekty,
foldery,
papier szkolny
i biurowy,
książki i zeszyty,
torebki papierowe,
papier pakowy.

NIE WRZUCAMY

RECYKLING
Recykling oznacza:
jedną z metod ochrony środowiska
naturalnego. Jej celem jest ograniczenie zużycia surowców
naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów.
Materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania,
bywają opatrzone kodem recyklingu ---------Rozumiany jest jako odzysk, w ramach którego odpady są
ponownie przetwarzane na produkty, materiały
lub substancje, ale nie obejmuje odzysku energii.

Cele recyklingu:
a) ochrona zasobów naturalnych – dzięki przetwarzaniu
surowców wtórnych ograniczymy zastosowanie surowców
pierwotnych np. lasów, złóż mineralnych,
b) ochrona środowiska – odzyskiwanie i przetwarzanie
zmniejsza ilość powstałych odpadów, a co za tym
idzie, redukuje ilość odpadów składowanych
na wysypiskach.

papieru mocno
zabrudzonego czy
zatluszczonego,
papieru
powlekanego folią,
kalki,
kartonów po mleku
i napojach,
pampersów
i podpasek,
worków po
nawozach, cemencie
i innych materiałach
budowlanych,
tapet,
innych odpadów
komunalnych (w tym
niebezpiecznych).

butelki i słoiki
szklane po napojach
i żywności,
butelki po napojach
alkoholowych,
szklane opakowania
po kosmetykach.
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szkła stołowego,
żaroodpornego,
ceramiki, doniczek,
porcelany
i duraleksu,
zniczy z zawartością
wosku,
żarówek
i świetlówek,
szkła kryształowego,
reflektorów,
nieopróżnionych
opakowań po lekach,
olejach jadalnych,
termometrów
i strzykawek,
monitorów i lamp
telewizyjnych,
szyb okiennych
i zbrojonych,
szyb
samochodowych,
luster i witraży,
innych odpadów
komunalnych (w tym
niebezpiecznych).

butelki po napojach
(zgniecione),
opakowania po chemii
gospodarczej,
kosmetykach,
opakowania po
produktach
spożywczych,
plastikowe nakrętki,
plastikowe torebki,
worki, reklamówki
i inne folie,
styropian czysty,
opakowaniowy,
puszki po napojach,
sokach,
puszki stalowe
i aluminiowe
po żywności
(np. konserwy),
złom żelazny i metale
kolorowe,
metalowe kapsle
z butelek,
zakrętki od słoików
i innych pojemników,
folia aluminiowa,
kartony po mleku
i napojach.
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strzykawek, wenflonów
i innych artykułów
medycznych,
odpadów budowlanych
i rozbiórkowych, papy,
nieopróżnionych
opakowań po lekach
i olejach jadalnych,
zużytych baterii
i akumulatorów,
zużytego sprzętu
elektrycznego
i elektronicznego,
innych odpadów
komunalnych (w tym
niebezpiecznych).

gałęzie drzew
i krzewów,
liście, kwiaty
i skoszona trawa,
trociny i kora drzew,
owoce, warzywa,
obierki, fusy,
skorupki jajek,
popiół drzewny.

Do pojemnika na
odpady zmieszane
należy wrzucać to,
czego nie można
odzyskać i co nie
powinno trafić do
pojemników na
surowce wtórne
wymienione obok.

Odpady wyrzucamy
tylko luzem, bez
umieszczania ich
w workach
i reklamówkach.
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kości zwierząt,
mięsa i padliny
zwierząt,
oleju jadalnego,
drewna
impregnowanego,
płyt wiórowych
i MDF,
leków,
odchodów zwierząt,
popiołu z węgla
kamiennego,
innych odpadów
komunalnych (w tym
niebezpiecznych).

Jak długo
rozkładają się odpady?

3-5
miesięcy

Papier
Owoce,
warzywa
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odpadów
niebezpiecznych np.:
baterii,
akumulatorów,
lekarstw, odpadów
medycznych,
świetlówek,
opakowań po
środkach ochrony
roślin itp.,
elektrośmieci,
odpadów
gabarytowych
odpadów
budowlanych
i rozbiórkowych oraz
papy.

do

1 roku

Karton
po mleku

5 lat

Opony

50-80
lat

Torebka
plastikowa

300 lat

Metal
Szkło

100 do
1000 lat

od

4000 lat

ok.

