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Poważnym zagrożeniem dla środowiska w Polsce są 
odpady przemysłowe i komunalne. Problemem jest 
także nielegalne i niewłaściwe ich składowanie, słabo 

rozwinięta utylizacja oraz selekcja odpadów. Krajowy Plan Go-
spodarki Odpadami 2010 oraz Polityka Ekologiczna Państwa 
wyznaczają cele, jakie musimy osiągnąć, aby skutecznie chro-
nić środowisko i ludzi przed gromadzonymi odpadami. 

Każdy z nas może ograniczyć ilość odpadów
Każdy z nas, nawet na pozór drobnym gestem, może zrobić 
bardzo dużo dla segregacji odpadów, zmniejszenia ich ilości na 
składowiskach i dla ponownego wykorzystania surowców odpa-
dowych.

Czy wiesz, że:
•  Prawie bilion torebek jednorazowych produkuje się co roku na 

świecie. Pozostaje po nich 18 mln ton odpadów.
•  Jedna torebka foliowa powstaje w ciągu jednej sekundy, uży-

wana jest średnio 25 minut, a rozkłada się od 100 do 400 lat.
•  Polskie odpady zgromadzone w jednym miejscu stworzyłyby 

górę o długości 1 km i dwukrotnej wysokości Mount Everestu.

Co możesz zrobić?
•  Podziękuj w sklepie za torbę jednorazowego użytku.
•  Na zakupy wybieraj się z torbą płócienną, użyjesz jej wielo-

krotnie.
•  Kupuj produkty w opakowaniach zwrotnych, np. napoje. 
•  Używaj opakowań szklanych zamiast ich plastikowych odpo-

wiedników.
•  Papier do pisania lub drukowania wykorzystuj dwustronnie.
•  Nie korzystaj z jednorazowych naczyń papierowych czy pla-

stikowych sztućców.

Przy segregacji pamiętaj: 
•  Zgniataj plastikowe butelki przed wyrzuceniem. Odkręcaj 

nakrętki. 
•  Zbieraj makulaturę, a paczki ze starym papierem wrzuć do 

odpowiednich pojemników.
•  Nie wyrzucaj baterii do kosza. Zbieraj je, a przy oka-

zji wrzuć do oznakowanego pojemnika, np. w sklepie 
z RTV/AGD.

•  Segreguj śmieci nawet wówczas, gdy w Twojej najbliższej 
okolicy nie ma specjalnych pojemników do segregacji.

Pamiętaj!
•  Nie wyrzucaj niczego przez okno samochodu i pocią-

gu. Będziesz się cieszył zielenią lasu, a nie przykrym 
widokiem śmietniska.

•  Nie pal śmieci! Podczas spalania wydzielają się bardzo toksycz-
ne gazy i substancje, które zatruwają Ciebie i środowisko.
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