
Mniej odpadów?
To możliwe!



Co wybierasz?



To substancje lub przedmioty, których

się pozbywamy, zamierzamy się pozbyć

lub do których pozbycia się jesteśmy

zobowiązani takie jak np.:

Czym są ODPADY ?

- opakowania z tworzyw sztucznych, metali, szkła, papieru
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
- odpady bio i zielone
- popiół z domowych palenisk 
- odpady wielkogabarytowe jak np. stare meble
- odpady poremontowe
- zużyta odzież, obuwie, dywany
- odpady niebezpieczne takie jak np.: świetlówki,

baterie, przeterminowane leki 
- zużyte opony i olej 



UE - 28  ok. 475 kg

Ile odpadów produkujemy 
w naszych domach w ciągu roku?

Szwecja ok. 720 kg 

Niemcy ok. 630 kg 

Holandia ok. 520 kg 

Dania ok. 770 kg



Ile odpadów produkujemy 
w Polsce w ciągu roku?

ponad 1840
boisk piłkarskich

na wysokość bramki! 

Źródło: GUS



Gdzie powstają odpady?



Nadal za dużo wyrzucamy!
Największe skupisko odpadów  na świecie 

Pływająca plama śmieci po Pacyfiku 
– widoczna z kosmosu, wielkości 4x powierzchni Polski 

głównie plastikowe odpady 

Wg ONZ co roku w oceanach
ginie ok. 1 mln zwierząt.
Jeśli nie będziemy segregowali
odpadów, to w 2050 r.
w morzach i oceanach będzie
tyle samo butelek
PET i ryb…



Nadal za dużo wyrzucamy!
Problem nie tylko światowy…

Fot. Ecosquoad/ 2020

Polska 
plaża po 
sztormie

Dzikie wysypiska są także 
w Twojej okolicy!



Hierarchia  sposobów 
postępowania z odpadami

Działaj tak, by w Twoim otoczeniu powstawało jak najmniej odpadów.

Naprawiaj i wykorzystuj ponownie przedmioty, a jeśli ich nie potrzebujesz 
– sprzedaj albo przekaż bliskim lub potrzebującym. 

Segreguj i kompostuj – dzięki temu z zebranych 
surowców powstaną nowe, przydatne produkty. 

Odpady nienadające się do przetworzenia trafiają do spalarni lub na składowisko 
– nie spalaj ich w domowym piecu i nie wyrzucaj do lasu!











Nadaj „drugie życie”



Cykl życia 
odpadów
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WSZYSCY MUSIMY 
SEGREGOWAĆ!!!



Segregujemy:
METALE I TWORZYWA SZTUCZNE



Segregujemy: PAPIER



Segregujemy: SZKŁO



Segregujemy i kompostujemy: BIO



Segregujemy: ODPADY ZMIESZANE 



Segregujemy: POPIÓŁ



Odpady problemowe, niebezpieczne?





Jakie odpady mogą trafić do PSZOK-u?



Lokalizacje PSZOK-ów

PSZOK w Bielsku Podlaskim 
ul. Torowa 40

PSZOK w Hajnówce 
ul. Szosa Kleszczelowska

(przy ZZO)



Po co nam PSZOK?



Nie pal śmieci!

Czy wiesz, że aż 90% 
zanieczyszczeń powietrza 
pochodzi z niskiej emisji?



Nie pal śmieci!

Nie spalaj w domowym piecu:

• odpadów (plastikowych opakowań, tekstyliów, 
odpadów skórzanych, malowanego drewna i gumy)

• kiepskiej jakości paliwa (miału węglowego, mułu, 
ekogroszku z węgla brunatnego)

Co powoduje smog?

Przede wszystkim szkodzi

naszemu zdrowiu, powodując wiele

chorób, np. astmę, niewydolność serca czy nerwice



Ciekawostki
Czy wiesz, że makulatura ma 7 żyć? 
Dobrze wysegregowany papier może 
nam posłużyć 7 razy zanim straci 
swoje właściwości.

Plastikowe odpady stanowią duże 
zagrożenie dla przyrody, jeśli 
trafią np. do lasu czy morza -
zwierzęta mogą się w nie zaplątać
lub nimi udusić.

Jeśli każdy z nas wyrzuci do 
kosza tylko jeden słoik, to na
składowiska w całej Polsce 
trafi rocznie 10 tys. ton szkła.

1 tona papieru z makulatury 
pozwala zaoszczędzić 17 drzew.



Ciekawostki

Każde 100 kg papieru to średniej wielkości dwa 
drzewa, przy czym należy wiedzieć, że jedno drzewo 
produkuje w ciągu roku  tlen wystarczający dla 10 
osób.

Tworzywa sztuczne produkuje się z ropy naftowej - zasobu,  
którego ilość jest ograniczona - odzyskując tworzywa sztuczne, 
oszczędzamy ropę naftową i zużywamy mniej energii.

Szkło można wielokrotnie przetwarzać – poddane 
recyklingowi zostanie wykorzystane do produkcji 
kolejnych opakowań lub włókien izolacyjnych. 

Szkło nie ulega biodegradacji - czas jego
rozpadu może wynieść ponad 4000 lat.



Ciekawostki



Co wybierasz?



Część warsztatowa
Co zrobić z tymi odpadami?



Stłuczony talerz



Stłuczony talerz



Zepsute radio



Zepsute radio



Karton po mleku



Karton po mleku



Stare opony



Stare opony



Przeterminowane lekarstwa



Przeterminowane lekarstwa

DO APTEKI lub do 



Wypalony szklany znicz



Wypalony szklany znicz



Słoiki



Słoiki



Niepotrzebne, stare książki



Niepotrzebne, stare książki



Skoszona trawa



Skoszona trawa



Tłusty karton po pizzy



Tłusty karton po pizzy



Żarówka LED



Żarówka LED



Zużyta bateria od zegarka



Zużyta bateria od zegarka



Dziękujemy za uwagę!

Materiały edukacyjno-informacyjne zrealizowano w ramach projektu 
nr POIS.02.02.00-00-0008/17 pn. „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka" 

współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.



Wykorzystane źródła:

1. Ekorum
2. Eurostat
3. Główny Urząd Statystyczny
4. Organizacja Narodów Zjednoczonych 
5. Krajowy plan gospodarki odpadami 2022
6. Ministerstwo Klimatu
7. Ulica Ekologiczna
8. WWF


