
DBAJ O ŚRODOWISKO Segreguj 

bioodpady 



DLACZEGO?! CHCESZ ŻYĆ NA JEDNYM WIELKIM WYSYPISKU?! 

 Obowiązek selektywnej zbiórki 
bioodpadów wynika z art. 11 i 
22 dyrektywy UE 2008/98/WE. 
Nakłada ona na państwa 
członkowskie zobowiązanie do 
wysegregowania ze strumienia 
odpadów komunalnych, aż 50 
procent masy odpadów.  



DLACZEGO?! CHCESZ ŻYĆ NA JEDNYM WIELKIM WYSYPISKU?! 

 Ten poziom należy osiągnąć do 
roku 2020. By temu wyzwaniu 
podołać, polski rząd wprowadził 
poprawki do naszego prawa i w 
lipcu roku 2017 zaczęło 
obowiązywać nowe 
rozporządzenie, na temat frakcji 
odpadów do selektywnej zbiórki 
na terenie całego kraju. 



GDZIE? ZACZNIJ OD SIEBIE! 

 Selektywna zbiórka 

odpadów jest prowadzona 

we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. W krajach 

takich jak Szwecja już od 

ponad 20 lat. W Niemczech 

całkowity zakaz 

składowania jakichkolwiek 

odpadów komunalnych 

wprowadzono w 2005 roku.  



GDZIE? ZACZNIJ OD SIEBIE! 

 Dziś Niemcy odzyskują do ponownego wykorzystania blisko 70 procent 

odpadów komunalnych. Podobnie jest w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, 

Belgii czy Francji. Wszędzie tam zbiera się osobno bioodpady. 



SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW 
Selektywne zbieranie odpadów polega na 
oddzielnym zbieraniu w pojemniki (lub worki) 
następujących rodzajów odpadów: 

Można wrzucać: 



SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW 
Nie wrzucaj ! 



SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW 

 papier i tektura (opakowania z papieru, kartonu, gazety i czasopisma, katalogi i 
ulotki, zeszyty i książki) 

 szkło (opróżnione szklane butelki i słoiki po napojach i żywności, szklane opakowania 
po kosmetykach) 

 metale i tworzywa sztuczne (plastikowe butelki i opakowania po napojach i 
produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe, puszki po napojach i 
konserwach) 

 odpady BIO (odpadki warzywne i owocowe, resztki jedzenia, fusy po kawie i 
herbacie, skorupki jajek) 

  



PAPIER I TEKTURA 

Można wrzucać: 

• opakowania z papieru, kartonu, gazety i czasopisma, katalogi i ulotki, zeszyty, 
książki, papier pakowy i wydruki na papierze biurowym 

Nie wrzucaj ! 

• zużytych ręczników i chusteczek, papieru lakierowanego, kartonów po mleku i 
napojach, papieru brudnego i tłustego worków po nawozach i materiałach budowy 
tapet, podpasek, pieluch 



PAPIER I TEKTURA 



SZKŁO 

Można wrzucać: 

• opróżnione szklane butelki i słoiki po napojach i żywności, szklane opakowania po 
kosmetykach 

Nie wrzucaj ! 

• stłuczki szklanej, ceramiki, porcelany, kryształów, szkła żaroodpornego, żarówek, świetlówek, 
monitorów, luster, szybszych, opakowań po rozpuszczaniach i olejach 



SZKŁO 



METALE I TWORZYWA SZTUCZNE  

Można wrzucać: 

• plastikowe butelki i opakowania po napojach i produktach spożywczych, opakowania 
wielomateriałowe, puszki po napojach i konserwach, zabawki wykonane z metalu lub 
plastiku 

Nie wrzucaj ! 

• butelek i pojemników z zawartością, puszek i pojemników po farbach i lakierach, sprzętu 
elektronicznego i AGD, zużytych artykułów medycznych (np. strzykawek), ubrań, butów 



METALE I TWORZYWA SZTUCZNE  



POPRAWNA ZBIÓRKA BIOODPADÓW 
 Brązowy pojemnik jest stworzony do 

przechowywania odpadów, które mogą 

ulegać biodegradacji. 



POPRAWNA ZBIÓRKA BIOODPADÓW 

Co można wrzucać do brązowego pojemnika na odpady? 
 obierki owoców i warzyw; 

 resztki ugotowanych warzyw; 

 skorupki od jajek; 

 resztki produktów mlecznych; 

 resztki jedzenia natury roślinnej; 

 suche pieczywo; 

 fusy po kawie i herbacie razem z filtrem papierowym; 

 łupiny orzechów; 

 zwiędnięte kwiaty cięte oraz doniczkowe; 

 trawę, chwasty, liście i gałęzie; 

 resztki po zbiorach rolniczych i owoce spadłe z drzew. 

  



POPRAWNA ZBIÓRKA BIOODPADÓW 

Czego nie wolno wrzucać do brązowego pojemnika na odpady? 

 zepsutej żywności; 

 resztek jedzenia w płynie, np. zupy; 

 surowego mięsa, kości i padliny; 

 drewna; 

 piasku i kamieni; 

 ziemi (w tym chemicznie skażonej gleby); 

 środków ochrony roślin; 

 odchodów. 

  



POPRAWNA ZBIÓRKA BIOODPADÓW 

Czy każdy musi posiadać brązowy pojemnik na 
odpady? 

 Osoby mieszkające w blokach 
wielorodzinnych nie muszą kupować 
dodatkowego pojemnika. 

 W niektórych gminach np.  
w Poznaniu mieszkańcy domów 
jednorodzinnych są zobowiązani  
do nabycia takiego pojemnika  
we własnym zakresie. 



POPRAWNA ZBIÓRKA BIOODPADÓW 

 Alternatywą dla gromadzenia 

bioodpadów w brązowym pojemniku jest 

założenie kompostownika na własnej 

posesji i poprawne kompostowanie 



KOMPOST: ZNACZY WIĘCEJ, NIŻ MYŚLISZ 

 Kompostowanie to tlenowy rozkład 

materiałów organicznych przez 

mikroorganizmy. W trakcie procesu 

materiały surowe, takie jak liście, 

ścięta trawa i gałęzie, pozostałości 

żywności, odchody zwierząt i resztki 

roślinne, przekształcają się w kompost 

– cenną, tętniącą życiem substancję o 

ziemistym zapachu, która poprawia 

właściwości gleby. 



WŁAŚCIWOŚCI KOMPOSTU 
 
 jednorodna, ciemna konsystencja, ciężko w niej odróżnić szczątki 
innych roślin, 

 zapach przypominający ściółkę leśną, 

 odczyn zbliżony do obojętnego (pH 6-7), 

 nie ma w nim dżdżownic, 

 dobry, dojrzały nie zawiera siarczków, 

 nie brudzi palców. 

  



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

  


