
Statystyczna trzyosobowa rodzina produkuje 
ok. 750 kg odpadów rocznie 

Śmieci wytwarzamy wszyscy, nikt nie może powiedzieć, że wcale ich nie 
tworzy. Przeciętnie produkujemy około 250 kg odpadów w ciągu roku. 
Problem jest jednak dla wszystkich wspólny: nasze otoczenie jest coraz 
bardziej zaśmiecone. 

Co robisz z powstającymi w Twoim gospodarstwie odpadami? 

TAK NIE 
Zbierasz odpady powstające w Twoim 
gospodarstwie w pojemnikach oraz 
segregujesz je  

· jeśli śmieci spalasz, szczególnie 
odpady plastikowe, gumowe, kartony 
po napojach, opakowania po środkach 
ochrony roślin, nawozach czy innych 
chemikaliach, to uwalniasz do 
powietrza trujące substancje, które są 
wdychane przez ludzi oraz osiadają na 
roślinach, ziemi, budynkach - trujesz 
siebie i innych ludzi! 
· jeśli, śmieci zakopujesz lub usuwasz 
"na dziko": do rzeki, rowu, dołu, lasu 
lub na łąkę, to uwalniają się z nich do 
gleby i wód gruntowych rozmaite 
trucizny i substancje chorobotwórcze - 
trujesz środowisko i siebie! 

 
 
Dzięki segregacji śmieci przestają być czymś uciążliwym, a stają się 

cennymi surowcami! 
 

 
 
 
 

„ Ziemi nie odziedziczyliśmy po naszych przodkach, 
my ją tylko pożyczyliśmy od naszych dzieci” 

       Antoine de Saint-Exuper`ry 
 
 
 
 
 
 

 
Kto segreguje śmieci, ten przykładem świeci 

 
 

 
� Zbieraj odpady opakowaniowe w workach (będą one ponownie 

przetwarzane), albo odnoś posegregowane odpady do Gminnego Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Przed wrzuceniem do 
pojemnika zgniataj odpady plastikowe, kartony, puszki, itp. 

� odpady wielkogabarytowe wystawiaj przed nieruchomością w wyznaczonym 
terminie albo przekazuj je do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych. 

� odpady niebezpieczne m.in.: zużyte świetlówki, zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, odpadowe 
oleje silnikowe terminie albo przekazuj je do Gminnego Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych.  

� zużyte baterie wrzucaj do specjalnych pojemników rozstawionych w szkołach 
podstawowych, gimnazjach oraz w Urzędach albo przekazuj je do Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 

� przeterminowane leki umieszczaj  w pojemnikach ustawionych w aptekach,  
� opakowania po nawozach, środkach ochrony roślin i innych chemikaliach 

możesz zwracać tam, gdzie je kupiłeś (należy pokazać rachunek), nie 
wyrzucaj ich z innymi odpadami albo przekazuj do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych, 

� zużyty akumulator możesz oddać przy zakupie nowego, ·  
� na odpady budowlane zamów pojemnik u odbiorcy odpadów albo przekazuj 

je do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 
� kompostuj odpady organiczne albo przekazuj je do Gminnego Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 
� Zużyte opony oddawaj w punktach wulkanizacyjnych przy wymianie na nowe 

albo przekazuj do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  
 

 
 


