
EKO WARSZTATY 
realizowane są przez Stowarzyszenie 

„Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” 
w ramach projektu 

„SEGREGUJESZ – NIE MARNUJESZ!”  
finansowanego ze środków  

Stowarzyszenia Ekologicznego EKO – UNIA  
w ramach konkursu  

Małe granty dla zrównoważonego rozwoju 
 



Śmieci wytworzone w gospodarstwach 
domowych powinny być zbierane i wyrzucane do 
oznakowanych pojemników, z zachowaniem 
podziału na rodzaj materiałów.  
Odpady nadające się do przetworzenia można 
podzielić na 4 podstawowe grupy:  
• TWORZYWA SZTUCZNE 
• PAPIER 
• SZKŁO 
• BIOODPADY 



ZASADY PRAWIDŁOWEJ 
SEGREGACJI ODPADÓW 



WRZUCAMY: 

• puste butelki plastikowe PET po 
napojach, 

• puste opakowania po 
kosmetykach, chemii 
gospodarczej i środkach czystości, 

• plastikowe i metalowe nakrętki, 

• opakowania i pojemniki z 
tworzyw sztucznych, 

• reklamówki plastikowe i 
jednorazówki (zrywki), 

• puszki po napojach i żywności, 

• kartony po napojach, mleku (typu 
tetrapak). 

NIE WRZUCAMY: 

• tworzyw sztucznych pochodzenia 
medycznego, 

• opakowań i butelek po olejach, 
smarach i płynach chłodzących, 

• zabawek, styropianu, tapet, 
wykładzin, 

• puszek i pojemników po farbach, 
lakierach, chemikaliach, 

• opakowań po środkach 
chwastobójczych i owadobójczych. 

 

 

TWORZYWA SZTUCZNE 
POJEMNIK LUB WOREK ŻÓŁTY 

 



PAPIER 
 POJEMNIK LUB WOREK NIEBIESKI 

WRZUCAMY: 

• gazety, książki, zeszyty, ulotki, 

• kartony, tekturę, 

• torebki i worki papierowe. 

NIE WRZUCAMY: 

• zatłuszczonego, brudnego 
papieru, 

• pergaminu, kalek technicznych, 

• prospektów foliowanych 

• i lakierowanych katalogów, 

• opakowań z dodatkiem folii, 

• pampersów, artykułów 
higienicznych i kosmetycznych. 



 
SZKŁO  

POJEMNIK LUB WOREK ZIELONY 
 

WRZUCAMY: 

• butelki i szklane opakowania po 
napojach i żywności, 

• słoiki, 

• inne opakowania szklane bez 
nakrętek, korków i kapsli. 

NIE WRZUCAMY: 

• szyb samochodowych i 
okiennych, 

• szkła żaroodpornego, 

• szkła gospodarczego (doniczki, 
talerze, kubki), 

• porcelany, ceramiki, kryształów, 

• kineskopów i lamp telewizyjnych, 

• żarówek, świetlówek, luster, lamp 

• neonowych, reflektorów. 

 

 



BIOODPADY 
POJEMNIK LUB WOREK BRĄZOWY 

 

WRZUCAMY: 
• resztki żywności, 

• obierki z warzyw, owoców oraz 
ich części, 

• fusy po kawie i herbacie, 

• skorupki jaj i orzechów, 

• trociny, 

• kwiaty cięte i doniczkowe. 

 

NIE WRZUCAMY: 
• odpadów pochodzących z 

pielęgnacji ogrodów, 

• płynnych resztek żywności, 

• zepsutych surowych mięs, 

• odchodów zwierzęcych, 

• popiołu niepochodzącego ze 
spalania drewna, 

• artykułów higienicznych. 

 



Jeśli w trakcie segregacji masz 
wątpliwość, gdzie wyrzucić dany 

odpad, wyrzuć go do pojemnika na 
odpady zmieszane!!! 



 

Recykling polega na odzyskiwaniu 
surowców wtórnych i ich ponownym 

przetwarzaniu w procesie 
produkcyjnym w celu uzyskania 

materiału o przeznaczeniu 
pierwotnym lub innym. 



SYMBOL RECYKLINGU 



Z plastiku (PET lub HDPE) można uzyskać 
m.in.:  
• opakowania;  
• butelki;  
• ubrania np. kurtki polarowe;  
• meble ogrodowe;  
• zabawki;  
• ekrany przeciwhałasowe;  
• oleje opałowe;  
• płyty termoizolacyjne.  



Ze szkła można uzyskać m.in.:  
• pojemniki szklane;  
• kafelki kuchenne;  
• blaty kuchenne;  
• izolacje ścian.  
 



Z papieru można uzyskać m.in.: 
• taśmy maskujące/ochraniające;  
• banknoty;  
• klosze oświetleniowe;  
• bandaże;  
• maseczki ochronne;  
• filtry do kawy;  
• abażury;  
• doniczki i podstawki;  
• opakowania do jajek.  



 
Upcykling to sztuka przetwarzania 

niepotrzebnych przedmiotów, poprzez 
nadawanie im nowej formy i 

funkcjonalności. Upcykling można 
porównać do zabawy, która rozwija 

wyobraźnię i zdolności twórcze. Zabawy, 
która pozwala zobaczyć rzeczy pozornie 
niepotrzebne w innym, nowym świetle. 



Przykłady upcyklingu 



 
W wyniku dużego nagromadzenia odpadów na stosunkowo małej 
powierzchni składowane śmieci oddziałują negatywnie na 
środowisko, a przede wszystkim: 
• zanieczyszczają wody gruntowe i powierzchniowe; 
• zanieczyszczają atmosferę oraz gleby i okoliczna szatę roślinną; 
• stanowią zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne z uwagi na 
wysoki udział substancji organicznych, sprzyjających rozwojowi 
mikroorganizmów chorobotwórczych; 
• niszczą walory estetyczne środowiska przez niekorzystne 
zmiany krajobrazu. 
 

ZAGROŻENIA 



Wśród odpadów komunalnych wielkie zagrożenie dla 
ludzi i środowiska stanowią odpady (powstające w 

mniejszych ilościach niż pozostałe) zawierające liczne 
substancje toksyczne. Należą do nich osady 

pogalwaniczne i inne zawierające metale ciężkie, 
zużyte katalizatory, resztki rozpuszczalników, farb, 

lakierów, chemikaliów, zużyte baterie, lampy 
jarzeniowe. Odpady te często są gromadzone w 

sposób niekontrolowany, bez odpowiednich środków 
zabezpieczających przed migracją zanieczyszczeń do 

wód gruntowych, powierzchniowych powietrza.  



Zminimalizowanie przyczyn powstawania odpadów, jak i 
przyspieszenie usuwania wyrządzonych przez nie szkód można 
osiągnąć przez: 
• redukcje ilości powstających odpadów; 
• selektywne składowanie odpadów; 
• zapewnienie odpowiednio wysokiego stopnia czystości 
odzyskiwanych surowców; 
• stosowanie tzw. „czystych’’ technologii produkcji mało 
odpadowych; 
• usprawnienie metod kontroli i nadzoru powstających 
odpadów przez ich monitorowanie; 
• rozbudowanie systemu preferencji i motywacji dla 
podmiotów gospodarczych zagospodarowujących surowce 
wtórne. 


