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JAK SORTOWAĆ, 
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  recykling ma znaczenie!

Stena EkoStacja 
pIERWSZA STAcJA REcYKlINgu dlA mIESZKAńcóW 
WARSZAWY I OKOlIc
jest otwarta przez 7 dni w tygodniu (pn.-pt. 8-20, sb.-ndz. 9-15), 
a jej pracownicy pomogą Ci posortować każdy rodzaj odpadów 
i wrzucić go do odpowiedniego kontenera.

dlAcZEgO I JAK SEgREgOWAĆ RAdZI
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Śmieciowa strona mocy

Po trzech latach udało Ci się posprzątać piwnicę? Pochwal się swoją hi-
storią” – tak do dzielenia się dumnymi „recyklingowymi momentami” 
zachęcają swoich mieszkańców władze San Francisco. Miasta, które re-
alizuje właśnie projekt: „Zero marnotrawstwa do 2020 roku”. Czyli 100% 
recyklingu! Niemożliwe? A dzieje się naprawdę.

W Polsce do takich planów jeszcze nam daleko. Obok słowa „recykling” 
nie stawia się przymiotników: "great" (świetny), "brilliant" (doskonały), 
"fabulous" (fantastyczny) czy "smart" (błyskotliwy, sprytny), co w za-
granicznych serwisach jest normą. Zdecydowanie za rzadko pojawia się 
też przymiotnik "important" (ważny). 

Ale jaskółka zmian przyleciała i do nas: nowa ustawa śmieciowa działa 
i choć nie zbiera samych pochwał, to jest nadzieja, że choćby z oszczęd-
ności także Polacy zaczną wreszcie na większą skalę segregować odpa-
dy. A mamy nad czym pracować – z ok. 12 milionów ton śmieci wypro-
dukowanych rocznie do recyklingu trafia u nas zaledwie 11%!

Dlaczego tak się dzieje? 
Wymówek jest wiele (w tym ebooku zebraliśmy ich pięć), ale uwagi 
wymaga przede wszystkim jedna: zwykłemu producentowi odpadów 
(czyli każdemu z nas) naprawdę trudno znaleźć rzetelne, kompaktowe, 
lecz kompletne źródło wiedzy o tym, co robić, by domowych odpadów 
produkować mniej, a te, które się pojawią, przestały być kłopotem.

Śmieciowa strona mocy
mAłY pRZEWOdNIK pO mądRYm REcYKlINgu

„Recyklingujesz więcej pudełek po pizzy  
niż ktokolwiek w Twojej okolicy?  
Segregujesz plastik w piątkowy wieczór?

NIEch TEN E-BOOK STANIE 
SIę REAlNą pOmOcą 
W NASZYm cOdZIENNYm 
gOSpOdAROWANIu OdpAdAmI.  
TO JEgO pIERWSZE ZAdANIE. 
dRugIE JuŻ SpEłNIł – ŚmIEcI 
Z NIEgO NIE BędZIE.
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nowa ustawa śmieciowa

To ma sprawić, że nikomu nie będzie się już opłacało wyrzucać śmieci nielegalnie: do lasu lub na dzikie wysypiska; więcej odpadów ma też 
trafiać do recyklingu (to wymóg Unii Europejskiej).

Nie trzeba już podpisywać indywidualnych umów z firmami zajmującymi się wywozem śmieci – za wszystkie odpady ze swojego terenu  
(ich odbiór i utylizację) odpowiadają gminy.

Gminy wymagają od mieszkańców nowego, właściwszego postępowania z odpadami, ale same muszą stworzyć odpowiednie do tego 
warunki (np. dostęp do kontenerów i punktów odbioru odpadów problematycznych).

Gminy ustalają wysokość i sposób naliczania opłaty za wywóz i utylizację odpadów od mieszkańców (w każdej gminie opłata może być inna); 
pieniędzy za wywóz odpadów gmina nie może wykorzystać na inne cele.

Za posegregowane odpady surowcowe płaci się mniej niż za odpady zmieszane.

Nie ma ogólnych, identycznych dla wszystkich zasad sortowania odpadów, informacje o obowiązujących zasadach można uzyskać w swojej 
gminie.

Źródło: http://naszesmieci.mos.gov.pl

Nowa ustawa śmieciowa
 – 7 RZEcZY, KTóRE TRZEBA O NIEJ WIEdZIEĆ

×
×
×
×

×
×

Od 1 lipca 2013 roku – gdy w życie weszła nowa wersja ustawy o utrzymaniu czy-
tości i porządku w gminach – za wywóz i utylizację odpadów płaci w Polsce każdy 
(dotychczas nie robiło tego ok. 30% Polaków).

Każdego roku w Polsce produkujemy średnio 
12 milionów ton odpadów. Niemal 20% z nich trafia do naszych lasów.
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recykling

REcYKlINg
 – cO TO TAKIEgO?

Recykling to jedna z metod ochrony środowiska naturalnego polegająca na zmniejszeniu ilości odpadów. Od utylizacji różni się tym, że odpady nie 
są niszczone (spalane), lecz ponownie przetwarzane z surowców wtórnych: szkła, tworzyw sztucznych, papieru i metali. Odzyskane surowce mogą 
być wykorzystane ponownie, niektóre z nich (np. papier) można przetwarzać kilka–kilkanaście razy, a inne (np. aluminium czy szkło) bez końca. 
Podstawą recyklingu jest dokładna segregacja odpadów.

Jak recykling wygląda 
w praktyce? 

NA pRZYKłAdZIE plASTIKOWEJ BuTElKI pET
Najpierw butelki PET zostają oddzielone w procesie selektywnej 
zbiórki odpadów. Potem w postaci sprasowanych bel trafiają do 
hal produkcyjnych, gdzie poddawane są procesowi rozdrobnienia 
na płatki w specjalnym młynie. Na samym końcu do gry wchodzi 
wytłaczarka – lądują w niej dobrze wysuszone płatki PET. W wyniku 
całego procesu otrzymuje się regranulat PET o różnym zabarwieniu 
i granulacji, z którego później powstają kolejne plastikowe  
opakowania albo inne użyteczne przedmioty.

Obliczono, że z 35 plastikowych butelek można wyprodukować np. 
jedną bluzę z polaru. Polar wykonany jest z popularnego syntetycz-
nego włókna uzyskanego właśnie z recyklingu butelek PET. Powstają 
z niego również takie produkty, jak ubrania narciarskie, plecaki, 
namioty czy buty, a także oleje opałowe, folie i... meble.

REcYKlINg – JAK TO SIę ROBI W SZWEcJI
W Szwecji odsetek segregacji wynosi 90%, a polityka recyklingu 
uchodzi za jedną z wydajniejszych na świecie. 

Po pierwsze, Szwedzi dokładnie segregują odpady: w domach mają 
osobne pojemniki na baterie, drewno, kolorowe i białe szkło, odpady 
biodegradowalne, aluminium, gazety, twardy papier i plastik. 

Po drugie, materiały przed wyrzuceniem są oczyszczane, by ułatwić 
recykling. 

Po trzecie, odpady odbierane przez firmy zajmujące się wywozem 
nieczystości są naprawdę dobrze posortowane. Dzięki temu z każdej 
ich tony udaje się odzyskać średnio 350 kg surowców wtórnych i blisko 
500 kg opału do produkcji energii. Z reszty powstaje biogaz, kompost 
i bioobornik wykorzystywany przez rolników. Na tym korzyści się nie 
kończą. Tysiącami uzyskanych w ten sposób ton biogazu napędzane 
są śmieciarki i autobusy, a ponad 80% ciepła w miejskich sieciach 
grzewczych w Szwecji pochodzi właśnie ze źródeł odnawialnych. 
Mówiąc prościej, odpady to pieniądze leżące na ulicy.
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czy recykling naprawdę jest taki ważny?

cZY REcYKlINg 
NApRAWdę JEST TAKI WAŻNY?
dlAcZEgO WARTO pRZYKłAdAĆ SIę dO SEgREgOWANIA OdpAdóW?

Odpady komunalne nadające się do przetworzenia można podzielić na cztery podstawowe grupy: plastik, papier, szkło i metale. Najgroźniejsze  
są tworzywa sztuczne – ich proces rozkładu wynosi nawet kilka tysięcy lat. Jeśli odpady lądują gdzie popadnie, koszty dla środowiska naturalnego 
(a w konsekwencji – dla nas wszystkich) są opłakane.

A cO SIę dZIEJE, gdY SEgREguJESZ 
ŚmIEcI...

Recykling aluminium umożliwia obniżenie zanieczyszczenia 
powietrza o 95% oraz wody o 97% w porównaniu z produkcją 
aluminium z rudy!

Zużyty litrowy karton po mleku lub sokach posiada wartość 
energetyczną pozwalającą zasilać żarówkę o mocy 40 Watt przez 
1,5 godziny!

Recykling 1 lodówki ogranicza emisję CO2 o ponad 2 tony!

Płyty CD i DVD zrobione są z tworzywa sztucznego, które może 
być odzyskane i ponownie wykorzystane np. do produkcji bieżni, 
butów lub szyb pancernych!

Z 450 plastikowych pudełek po proszku do prania można 
wyprodukować trzyosobową parkową ławkę!

Gdyby całe żelazo odzyskiwane na świecie przez grupę Stena Re-
cykling przetopić na rowery, co trzeci Europejczyk mógłby dostać 
jeden z nich w prezencie (wliczając 143 miliony obywateli Rosji)!

cZY WIESZ, ŻE:
1 bateria „paluszek” wrzucona do zwykłego śmietnika może 
zanieczyścić 1 m3 środowiska?

Około 2 milionów ptaków i ssaków wodnych ginie na skutek 
połknięcia plastikowych odpadów wrzucanych do mórz  
i oceanów?

1 litr zużytego oleju silnikowego wylanego do rzeki lub kanalizacji 
jest w stanie zanieczyścić 1 milion litrów wody?

Jeżeli każdy z nas wyrzuci na śmietnik tylko jeden słoik, to na 
wysypiska w całej Polsce trafi rocznie 10 tysięcy ton szkła  
(a w sumie każdy z nas wyrzuca w ciągu roku około 56 szklanych 
opakowań w pełni nadających się do ponownego  
wykorzystania)?

Rozkład jednej plastikowej butelki może trwać nawet 500 lat?

Jeden telewizor wrzucony do niewielkiego jeziora może zatruć 
ekosystem wodny na wiele lat?

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•
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czy recykling naprawdę jest taki ważny?

REcYKlINg TO JEdNA Z NAJpROSTSZYch dRóg OchRONY ŚROdOWISKA, 
A OchRONA W TYm pRZYpAdKu OZNAcZA WOlNIEJSZą dEgRAdAcJę! 
Trzeba działać szybko i konsekwentnie, bo konsumujemy coraz więcej, a więc i liczba wytwarzanych odpadów stale rośnie.
Rezygnacja z recyklingu to wyrzucanie do kosza ogromnych pieniędzy - na surowce i energię potrzebną do wyprodukowania kolejnych rzeczy. 
Im więcej śmieci, których nie przetwarzamy, tym więcej miejsca potrzeba na ich bezsensowne przechowywanie.
Produkowanie rzeczy z surowców zamiast w wyniku recyklingu to zużywanie zasobów przyszłych pokoleń.

cO mOŻNA 
ZREcYKlINgOWAĆ?
pRAWIE WSZYSTKO! 

Szklane opakowania można przetwarzać nieskończenie wiele 
razy bez utraty jakości, szkło jest bezpieczne dla środowiska, 
a przechowywane w nim produkty dłużej zachowują świeżość.

W nieskończoność można też przetwarzać aluminiowe puszki 
(rocznie w Polsce zużywa się ich 400 milionów).

Tworzywa sztuczne można poddawać recyklingowi do 10 razy, 
 to 10 razy więcej rzeczy z tego samego surowca.

56% części ze starego telewizora nadaje się do ponownego 
przetworzenia.

Aż 75% wagi kartonów po mleku i sokach to wysokiej jakości 
celuloza – mogą z niej powstać nowe wyroby papiernicze.

Metale (żelazne i nieżelazne) nadają się do recyklingu w całości.

80–95% części samochodu przeznaczonego do demontażu nadaje 
się do recyklingu.

REcYKlINg 
– KORZYŚĆ dlA KAŻdEgO!

Wszystko ma swoje argumenty za i przeciw, ale w przypadku 
recyklingu naprawdę trudno wskazać te drugie – to jedyne rozsądne 
rozwiązanie, a do tego – czysty zysk.

Koszmarne wysypiska, zaśmiecone lasy, błyskawicznie kończące 
się zasoby i śmierć wielu gatunków zwierząt i ptaków w wyniku 
zanieczyszczeń wydają się nam często abstrakcyjnymi argumentami 
– zwłaszcza gdy nie obserwujemy ich na co dzień.

Ale pomyśl za to o czymś bardziej konkretnym: wyobraź sobie, że 
jeśli nie segregujesz śmieci, to wynosząc odpadki, za każdym razem 
wraz z nimi wyrzucasz do kosza 2 złote. Pod koniec miesiąca uzbiera 
się z tego niezła sumka (średnio kilkanaście złotych, ale może być 
więcej, biorąc pod uwagę różnice w wysokości opłat za odbiór śmieci 
posegregowanych i zmieszanych, jakie od każdego obywatela pobiera 
konkretna gmina). Kilkanaście złotych to dobry obiad, paczka karmy 
dla Twojego zwierzaka, bilet do kina, dużo dobrych owoców, pół 
książki tegorocznej zdobywczyni Nike.

To jak – jesteś bardziej przekonana, przekonany?

•

•

•

•

•

•
•
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słowniczek Recyklingowy

ElEKTROOdpAdY 
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: AGD, sprzęt 
teleinformatyczny, telekomunikacyjny, audiowizualny, oświetleniowy 
i medyczny, narzędzia elektryczne i elektroniczne, automaty, czujniki, 
urządzenia pomiarowe i inne zasilane prądem lub na baterie. 
Elektroodpady nie mogą być wyrzucane do zwykłego śmietnika, 
ponieważ zawierają liczne substancje szkodliwe oraz trujące, które 
łatwo przenikają do gleby, wód gruntowych i powietrza, co może 
zanieczyszczać środowisko naturalne i stanowić zagrożenie dla 
zdrowia ludzi i zwierząt. Użytkownicy mają obowiązek oddawania 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do wyznaczonych 
punktów zbiórki elektroodpadów.

OdpAdY
 – wszelkie substancje lub przedmioty, których posiadacz pozbywa 
się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest zobowiązany. 
Istnieje wiele systemów klasyfikacji odpadów – zależnie od źródeł ich 
powstania, składu chemicznego, właściwości, stopnia uciążliwości lub 
rodzaju zagrożenia dla życia czy zdrowia ludzi oraz środowiska.

OdpAdY BIOdEgRAdOWAlNE
 – odpady kuchenne i roślinne, które ulegają rozkładowi w sposób 
naturalny, np. ścięta trawa, liście, pozostałości warzyw i owoców itp.

OdpAdY NIEBEZpIEcZNE 
– np. opakowania po substancjach niebezpiecznych (środkach ochrony 
roślin, farbach i rozpuszczalnikach, olejach samochodowych itp.) oraz 
zawierające substancje niebezpieczne, baterie i akumulatory, szklane 
opakowania po kosmetykach, przeterminowane leki, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny.

OdZYSK
– wykorzystanie odpadów w całości lub w części albo odzyskanie 
z nich substancji, materiałów lub energii oraz ich wykorzystanie, 
np. recykling metali, spalanie odpadów w spalarniach odpadów 
komunalnych, powtórna rafinacja olejów i in.

puNKT SElEKTYWNEJ ZBIóRKI OdpAdóW 
KOmuNAlNYch 
– wyznaczone przez gminę miejsce przyjmowania i gromadzenia 
odpadów zbieranych selektywnie (czyli z podziałem na konkretne 
rodzaje, np. odpady papierowe, gabarytowe lub elektroodpady).

słowniczek recyklingowy
REcYKlINg 
– to odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na 
produkty, materiały lub substancje i wykorzystywane w pierwotnym 
lub innych celach. Recykling obejmuje także ponowne przetwarzanie 
materiału organicznego (recykling organiczny), ale nie obejmuje 
odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają 
być wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk.

TWORZYWA SZTucZNE 
– materiały z polimerów syntetycznych (niewystępujących w naturze, 
wytworzonych przez człowieka) lub zmodyfikowanych polimerów 
naturalnych z dodatkami modyfikującymi. Poprawne określenie 
wszystkich materiałów zawierających jako główny składnik polimer 
to „tworzywa polimerowe” – plastik jest niepoprawnym określeniem 
żargonowym. Obecnie tworzywa sztuczne mogą zastąpić niemal każde 
tworzywo naturalne, nie mają jednak identycznych cech. Zaletami 
tworzyw polimerowych są: mała gęstość, odporność na korozję oraz 
małe koszty produkcji dużych serii. Wady to: mała odporność na 
wysokie temperatury i mniejsze właściwości mechaniczne  
w porównaniu z metalem czy ceramiką. Mają też bardzo długi czas 
rozkładu. Są doskonałymi materiałami wtórnymi do ponownego 
przerobu w technologiach recyklingu.

upcYKlINg
– przetwarzanie odpadów prowadzące do powstania produktów 
o większej wartości niż przetwarzane surowce. Dzięki temu zmniejsza 
się ilość śmieci oraz materiałów wykorzystywanych w produkcji 
pierwotnej. Upcykling to np. produkcja toreb z banerów reklamowych.

uTYlIZAcJA 
– wykorzystanie odpadów jako surowców wtórnych do dalszego 
przerobu, w gospodarce odpadami określenie odzysku odpadów. Jeden 
ze sposobów utylizacji to spalanie w spalarni, także przerób padliny 
i ubocznych produktów przemysłu mięsnego i rybnego na mączki 
pastewne, kleje, żelatynę itp. Ma znaczenie ekonomiczne oraz sanitarne. 

ZASAdA 3R
 – czyli Reduce (ogranicz), Reuse (wykorzystuj ponownie), Recycle 
(recyklinguj, odzyskuj), to jedna z zasad ekologicznego, zdrowego 
dla środowiska stylu życia; jej celem jest ograniczenie konsumpcji 
dóbr i świadome podejście do gospodarowania odpadami. W wersji 
spolszczonej ta sama zasada brzmi: 3U = Unikaj (kupowania zbędnych 
rzeczy), Użyj powtórnie, Utylizuj.
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Jak segregować? 

To, w jaki sposób będziesz segregować odpady w swoim domu lub mieszkaniu, w dużym stopniu zależy od wytycznych Twojej 
gminy: zgodnie z ustawą śmieciową to gmina decyduje o tym, na ile frakcji (czyli rodzajów) mają być podzielone śmieci. 
Gmina ma także obowiązek poinformować mieszkańców o tym, jak prawidłowo segregować odpady: gdzie co wrzucać, czy 
myć zużyte opakowania itd. Szczegółowe zasady są dostępne dla każdego mieszkańca w urzędzie gminy lub na jej stronie 
internetowej i warto się z nimi zapoznać, by uniknąć podwójnej pracy i/lub wyższych opłat.

prawdopodobnie Twoja gmina korzysta z jednego z dwóch schematów segregacji:
1. pOdZIAł NA OdpAdY:
a) mokre,
b) suche.

Segregowanie na odpady suche i mokre jest łatwiejsze, bo potrzebujesz 
tylko dwóch pojemników: do jednego kosza (odpady suche) wrzucasz te 
odpady, z których można odzyskać surowce (razem szklane opakowania, 
papier, tworzywa sztuczne i metale), a do drugiego (odpady mokre) 
wszystkie pozostałe.

2. SORTOWANIE OdpAdóW NA SuROWcE: 
a) papier, 
b) tworzywa sztuczne i metale, 
c) opakowania szklane, 
d) biodegradowalne odpady roślinne („zielone”),
e) odpady zmieszane.

Segregowanie na frakcje surowcowe również nie jest trudne, wymaga 
tylko zorganizowania większej liczby pojemników, do których wrzu-
casz osobno: papier, opakowania szklane, tworzywa sztuczne i metale,  
odpady roślinne, wszystkie pozostałe (zmieszane).

Na czym więc polega trudność w segregacji, o której tak dużo 
mówią jej przeciwnicy? 

Może na tym, że nie zawsze wiadomo, który odpad należy wrzucić do jakiego pojemnika (niejednoznaczne wydają się np. pokryte warstwą plastiku 
kartony po mleku i sokach, niektóre pojemniki szklane itp.). Wszystkie zasady prawidłowej segregacji są jednak od dawna jasno określone i na 
początku (nim je zapamiętasz), możesz korzystać z naklejonych na pojemniki list z wyszczególnionymi produktami – to zapobiegnie pomyłkom.

jak segregować?
pROSTA lEKcJA EKOlOgIcZNEgO ŻYcIA. REcYKlINg NIE JEST ANI TRudNY,  
ANI ucIąŻlIWY, A TRENINg cZYNI mISTRZA.
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do pojemnika na szkło należy
wrzucać:

Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach 
alkoholowych i olejach roślinnych)

uWAgA: 
Istnieje podział na szkło bezbarwne i kolorowe i niektóre gminy 
wymagają oddzielania tych dwóch rodzajów szklanych opakowań.

szkło
do kosza na szkło NIE wrzucaj:

Ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów

Szkła okularowego

Szkła żaroodpornego

Zniczy z zawartością wosku

Żarówek i świetlówek

Reflektorów

Szklanych opakowań po kosmetykach 

Opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych

Luster i witraży

Szyb samochodowych

Szyb okiennych i zbrojonych

Monitorów i lamp telewizyjnych

Termometrów i strzykawek

Innych odpadów komunalnych z zawartością szkła (zwłaszcza 
niebezpiecznych)

Oczyszczenie Lasów Państwowych 
ze śmieci co roku kosztuje nas 
ok. 16 milionów złotych.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jak segregować? 
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do pojemnika na papier 
należy wrzucać:

Opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)

Katalogi, ulotki, prospekty (ale nie lakierowane lub powleczone 
folią)

Gazety i czasopisma

Papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki

Zeszyty i książki

Papier pakowy

Torby i worki papierowe

papier

do kosza na papier NIE wrzucaj:
Papieru lakierowanego i powleczonego folią

Papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego

Kartonów po mleku i napojach

Papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materia-
łach budowlanych

Tapet

Pieluch jednorazowych i podpasek

Zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń 
jednorazowych

Ubrań

Ręczników papierowych

71% śmieci w Polsce trafia na wysypiska, a tylko 11% do recyklingu.  
W Niemczech jedynie 0,5% na wysypiska, a 45% - do recyklingu.

•
•

•

•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

Jak segregować? 
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do pojemnika na tworzywa sztuczne 
i metale należy wrzucać:

Plastikowe butelki po napojach (zgniecione) 

Nakrętki (o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczyn-
nych)

Plastikowe opakowania po produktach spożywczych

Opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), 
kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.

Plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie

Plastikowe koszyczki po owocach i warzywach

Aluminiowe puszki po napojach i sokach

Puszki po konserwach

Opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)

Folię aluminiową

Metale kolorowe

Kapsle, zakrętki od słoików

Odpady z gumy i kauczuku (nie gabarytowe)

tworzywa sztuczne 
i metale

do kosza na tworzywa sztuczne 
i metale NIE wrzucaj:

Butelek i pojemników z zawartością 

Plastikowych zabawek

Opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych

Opakowań po wyrobach garmażeryjnych

Opakowań po olejach silnikowych 

Części samochodowych

Zużytych baterii i akumulatorów

Puszek i pojemników po farbach i lakierach

Zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jak segregować? 
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do pojemnika z odpadami roślinnymi 
należy wrzucać:

Odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)

Gałęzie drzew i krzewów

Skoszoną trawę, liście, kwiaty

Trociny i korę drzew

odpadki roślinne
do kosza z zielonymi odpadami 
NIE wrzucaj:

Resztek jedzenia, zwłaszcza mięsa ani kości zwierząt

Oleju jadalnego

Odchodów zwierząt

Popiołu z węgla kamiennego

Leków

Drewna impregnowanego

Płyt wiórowych i MDF

Ziemi i kamieni

Innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

Co roku z samych Lasów Państwowych usuwa się ok. 140 tysięcy 
metrów sześciennych podrzuconych śmieci (to ok. 1000 wagonów kolejowych 
załadowanych do pełna).

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Jak segregować? 
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co robić z odpadami, które nie nadają się do żadnego pojemnika na surowce i nie 
powinny trafić do kosza na śmieci zmieszane?
Odpady problematyczne powinny zostać osobno odebrane przez gminę. Pytaj w swojej gminie o zasady selektywnej zbiórki kłopotliwych odpadów 
w Twoim miejscu zamieszkania. 

Możesz także samodzielnie oddawać odpady problematyczne do punktów selektywnej zbiórki. Jednym z takich punktów jest warszawska STENA 
EkoStacja (ul. Chełmżyńska 180). STENA EkoStacja przyjmuje nie tylko drobne odpady surowcowe, ale też odpady gabarytowe, elektryczne 
i elektroniczne oraz odpady niebezpieczne.

Stena EkoStacja 
jest otwarta przez 7 dni w tygodniu (pn.-pt. 8-20, sb.-ndz. 9-15), a jej pracownicy pomogą 
Ci posortować każdy rodzaj odpadów i wrzucić go do odpowiedniego kontenera.

odpady zmieszane
do pojemnika z odpadami zmieszanymi 
wrzucamy to, co nie powinno trafić 
do innych pojemników na surowce 
i z czego nie można surowców 
odzyskać. Ale NIE WSZYSTKIE ŚmIEcI Tu 
SIę NAdAJą!

do odpadów zmieszanych  
NIE wrzucamy:

Odpadów niebezpiecznych: baterii, lekarstw, akumulatorów,  
świetlówek, odpadów medycznych, odpadów po żrących chemika-
liach (np. środkach ochrony roślin), opakowań po kosmetykach itp.

Odpadów gabarytowych

Elektroodpadów

•

•
•

STENAEKOSTAcJA.pl
fAcEBOOK.cOm/STENAEKOSTAcJA

VECTOR FREEBIES FROM

http://www.gomedia.us/arsenal

Read our blog and stay fresh!
www.gomediazine.com :

Jak segregować? 
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a gdyby śmieci było mniej? 

Zanim coś kupisz, zastanów się, czy naprawdę tego potrzebujesz 
(może wcale nie, a może już to masz i wciąż działa dobrze?). 

mniej rzeczy = mniej śmieci.
Staraj się kupować rzeczy luzem, bez opakowań (w takiej formie na 
bazarku i w markecie dostaniesz nie tylko owoce i warzywa, ale też 
przeróżne ziarna, orzechy, słodycze, makaron, mrożonki itp.).

Wielu rzeczy nie da się kupić bez opakowania (przynajmniej w Polsce), 
wtedy zamiast kilku mniejszych produktów lepiej kupić jeden większy 
(jedna 1,5-litrowa butelka wody to mniej plastiku niż trzy butelki 
półlitrowe, poza tym wychodzi taniej). Jeśli rzeczy mają opakowania, 
zwracaj uwagę na to, by były jak najprostsze, najlepiej wykonane 
z jednego rodzaju surowca (tylko papier, tylko plastik) – łatwiej je 
wówczas przetworzyć.

Lubisz brać jedzenie na wynos? Noś przy sobie plastikowy pojemnik 
lub pudełko typu bento.

Robiąc zakupy, zawsze używaj swojej własnej torby wielokrotnego 
użytku (lepiej kupić droższą, ale mocną i porządną torbę, niż co jakiś 
czas wydawać pieniądze na tanią, ale kiepskiej jakości). Jeśli produkty, 
które kupujesz, są wygodne do niesienia (mają rączki, uchwyty), nie 
potrzebują już dodatkowego pakowania (zwłaszcza jeśli rzeczy idą 
prosto z koszyka do samochodu). Jeśli nie możesz uniknąć plastikowej 
torby ze sklepu, użyj jej potem jako worka na śmieci w kuchni lub 
łazience albo oddaj do recyklingu.

Ogranicz zużycie papieru: zrezygnuj z tradycyjnych faktur i rachunków 
(zamów ich elektroniczne wersje); nie drukuj czegoś, co możesz 
przeczytać na ekranie komputera; czytaj gazety i czasopisma online, 
tradycyjne książki zastąp e-bookami (wariant dla tradycjonalistów: 
pożyczanie książek od znajomych i z biblioteki, wymienianie się 
prasą); nie gromadź broszur i ulotek, które „kiedyś” przeczytasz; 
zamiast ręczników papierowych używaj materiałowych ściereczek, 
które można wyprać; jeśli chcesz komuś podarować prezent, opakuj 
go w zwykły szary papier makulaturowy, gazety albo własnoręcznie 
wykonaną torbę wielokrotnego użytku.

Zamiast wyrzucać rzeczy, sprzedaj je lub oddaj potrzebującym 
(biblioteki chętnie przygarną książki, a schroniska dla zwierząt 
stare koce i garnki; możliwości pomagania, ale też zarabiania na 
niepotrzebnych przedmiotach jest mnóstwo).

Nie kupuj wyłącznie nowych 
rzeczy - korzystanie z używanych 
przedmiotów to bezpośrednia 
forma recyklingu. Wymieniaj się 
ze znajomymi i przyjaciółmi, ku-
puj i sprzedawaj przedmioty na 
garażówkach – dasz rzeczom drugie 
życie, do tego będą unikatowe, a za-
bawa przy wymianach jest świetna.

A gdyby śmieci było mniej?
Od pRZYBYTKu głOWA NIE BOlI, AlE Od NAdmIARu ŚmIEcI puchNą KONTENERY!

Czy da się w ogóle produkować mniej odpadów? 
Oczywiście, że tak, to zależy od każdego z nas. 
Oto kilka bardzo konkretnych sposobów.
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używaj mniej.
Niektóre rzeczy są za duże – od razu wiadomo, że się zmarnują. 
Kupuj tylko tyle jedzenia, ile na pewno zjesz. Do prania lub sprzątania 
wybieraj koncentraty, które są bardziej wydajne (ale tylko jeśli nie 
przesadzasz z ich używaniem!). Możesz nawet dzielić chusteczki 
higieniczne, które zazwyczaj są warstwowe, jeśli wydają Ci się 
za grube. Do każdej rzeczy podejdź indywidualnie, każdą można 
wykorzystać maksymalnie, jeśli nie używa się jej bezmyślnie (i tak 
jak chcieliby tego producenci, którym zależy na jak największej 
sprzedaży). 

Uprawiasz rośliny? Z odpadków organicznych produkuj własny 
kompost, jest dużo lepszy niż chemiczne odżywki.

Pożyczaj, naprawiaj, wymieniaj się. Sąsiedzkie kooperatywy to 
przyszłość, a ponadto szansa na nowe fajne znajomości tam,  
gdzie mieszkasz.

Zamiast kupować nowe rzeczy, 
przerabiaj te, które już masz, 
chociażby ubrania, wartościowe meble itd. W szklanych słoikach 
możesz przechowywać sypkie produkty i przyprawy, a nawet 
serwować zupy i desery (tak robią najmodniejsze restauracje).  
Stare krzesło ze zmienioną tapicerką może naprawdę cieszyć oczy.

Kupuj produkty dobrej jakości
– są droższe, ale trwalsze. Zwykle po pewnym czasie okazuje się, 
że także finansowo opłacają się bardziej. Staraj się też nie kupować 
produktów jednorazowego użytku (długopisów, maszynek  
do golenia itp.).

każda szklana butelka ponownie wprowadzona do obiegu 
pozwala zaoszczędzić energię potrzebną do świecenia 
100-Watowej żarówki przez 4 godziny

statystyczny polak wypija rocznie 111 sztuk napojów w puszkach, 
każda taka puszka rozkłada się 200 lat.

a gdyby śmieci było mniej? 
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5 najczęstszych wymówek

dlAcZEgO 
NIE SEgREguJEmY OdpAdóW
1. NIE chcE mI SIę. 
Recykling wymaga wysiłku. Odpadów jest wprawdzie tyle samo, ale 
trzeba je wrzucać do różnych pojemników, z niektórymi pojechać do 
specjalnego punktu zbiórki. Nie przejdzie.

2. NIE mAm WYSTARcZAJącO 
duŻO mIEJScA W mIESZKANIu.
Trzy plastikowe torby/pudełka po butach zamiast jednego dużego 
kosza na śmieci? To się nie uda.

3. NIE mAm Z TEgO ŻAdNYch  
KORZYŚcI.
Poza czystszą planetą, mniejszymi opłatami za wywóz śmieci, dobrym 
samopoczuciem i wieloma innymi korzyściami – rzeczywiście żadnych.

4. JEdNA OSOBA mNIEJ cZY WIęcEJ NIE ZROBI RóŻNIcY.
Wiadomo. Zwłaszcza jeśli tak pomyślą wszyscy.

5. TO JEST ZBYT SKOmplIKOWANE.
Jest. Ale odzyskiwaniem surowców zajmują się maszyny i fachowcy. 
A ściągę pomocną podczas segregacji kłopotliwych odpadów (butelki 
po oleju, zużytych podpasek, kociego żwirku…) znajdziesz w tym 
ebooku. Sorry.

i 5 powodów, dlaczego  
warto je segregować
1. REcYKlINg OSZcZędZA ENERgIę.
Np. recykling jednego monitora oszczędza energię potrzebną do 
wysłania ponad 70 tysięcy wiadomości tekstowych

2. REcYKlINg SpRAWIA, ŻE JEST mNIEJ WYSYpISK.
Np. aluminiowe puszki można przetwarzać nieskończenie wiele razy 
(rocznie w Polsce zużywa się ich 400 milionów, to wielka góra śmieci, 
której da się uniknąć.)

3. REcYKlINg chRONI NASZE ZASOBY.
Np. 1 tona aluminium z odzysku pozwala oszczędzić 4 tony boksytu 
i 700 kilogramów ropy naftowej.

4. REcYKlINg JEST dOBRY dlA 
ŚROdOWISKA.
Np. ponowny przerób stosu gazet o wysokości 125 centymetrów 
pozwala uratować sześciometrową sosnę.

5. REcYKlINg OpłAcA SIę 
finansowo.
Tworzy miejsca pracy, napędza gospodarkę, a za wywóz posegrego-
wanych śmieci zapłacisz mniej niż za zmieszane.

5 NAJcZęSTSZYch WYmóWEK
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kłopotliwa segregacja

KłOpOTlIWA SEgREgAcJA, 

cZYlI gdZIE WRZucIĆ KARTON pO mlEKu, A gdZIE TłuSTY pApIER pO mAŚlE?

Domowy recykling to bułka z masłem, ale zrecyklingowanie tłustego papieru po maśle – już nie. Gdzie jest miejsce 
na zużyty żwirek po kocie? Nadpsute mięso? Pieluchy?
Niektórych śmieci nie da się łatwo przyporządkować, a liczne poradniki sprytnie omijają odpowiedzi na bardzo konkretne 
pytania. Tymczasem kłopotliwe odpady wrzucone do nieodpowiedniego pojemnika mogą narobić nie lada bałaganu.
Dlatego stworzyliśmy listę odpadów, które w domowej segregacji rodzą najwięcej wątpliwości, wraz z podpowiedziami, 
gdzie powinny trafiać. 

Na trudNe PytaNia OdPOWiada eKsPert 
ze STENA EKOSTAcJI, 
pIERWSZEJ W WARSZAWIE STAcJI REcYKlINgu 
dlA mIESZKAńcóW.
Ściągę możesz wydrukować i powiesić np. na lodówce lub blisko
 pojemników, na pewno się przyda.

KARTON pO mlEKu/SOKu
 – teoretycznie powinien trafić do kontenera na papier, bo 65–75% 
w zależności od producenta takiego kartonu to czysta, najwyższej 
klasy celuloza z drzew, a nie z recyklingu (tzw. virgin fiber). Reszta 
to polietylen i aluminium. Co ciekawe, nie ma w tych opakowaniach 
żadnego kleju. W wielu gminach, ze względu na zawartość 
polietylenu i aluminium, kartony wrzucane są jednak do odpadów 
wielomateriałowych, ponieważ zawierają też tworzywa sztuczne, np. 
zakrętki. Ostateczną odpowiedź na pytanie: gdzie wrzucać karton, 
uzyskasz więc w swojej gminie.

JEdNORAZOWA pIEluchA/pOdpASKA
– wrzucamy je do odpadów komunalnych. To materiał nienadający 
się do żadnego przetworzenia ze względów biologicznych (chodzi 
o zanieczyszczenia). Ale czyste pieluchy to celuloza.

SIlIKONOWY KOcI ŻWIREK
– jeśli jest zabrudzony, to ze względów biologicznych powinien trafić 
do odpadów komunalnych.

SZKlANA BuTElKA pO mlEKu/SOKu
– szklaną butelkę bez żadnych obaw wrzucamy do szkła, a nakrętkę 
odkręcamy: plastikowa powinna trafić to tworzyw sztucznych, 
metalowa – do metalu. Ale nic się nie stanie, jeśli metalową nakrętkę 
zapomnisz odkręcić – recyklerzy wybierają elementy metalowe 
magnesem ze stłuczki. Butelek nie trzeba też myć, żeby nie marnować 
wody. Nie ma w ogóle takiej konieczności, ponieważ całe szkoło jest 
wrzucane do specjalnego roztworu silnej zasady KOH albo NaOH,  
która rozpuszcza pozostałości jedzenia oraz kleje i etykiety.

Gdzie wrzucić?
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RESZTKI mIęSA, KOŚcI
 – to odpady komunalne, które nie powinny zanieczyścić opakowań 
z surowców.

TłuSTY pApIER pO mAŚlE, 
plASTIKOWA BuTElKA pO OlEJu 
– tłusty papier wrzucamy do odpadów komunalnych, butelkę 
po oleju do plastiku – nie musi być myta, szkoda wody. To samo 
dotyczy opakowań po jogurtach. U recyklerów i tak granulat jest 
przepłukiwany w ramach procesu przygotowania do przetworzenia. 
Mycie opakowań po jogurcie czy puszki po rybach jest wskazane,  
jeśli długo przechowujemy te odpady – ze względu na zapach.

ŻARóWKA/ŚWIETlóWKA
– należy je zanieść do specjalnego punktu selektywnej zbiórki 
 tzw. odpadów niebezpiecznych.

BATERIA
– jw.

mOKRY pApIER
– tak samo jak suchy – wrzucamy do papieru. Wbrew temu,  
co można wyczytać w różnych źródłach, różnicy nie ma, ponieważ 
papier przeznaczony do przetworzenia i tak jest wrzucany do basenów 
i rozpulchniany na pulpę. Ale już ręczniki papierowe traktujemy jako 
odpad komunalny – są one bowiem nasączane specjalną substancją, 
która wzmaga ich odporność na rozpuszczanie w wodzie (dlatego nie 
można wrzucać ich np. do toalety!). Chusteczki higieniczne to także 
odpad komunalny – ze względu na zanieczyszczenia biologiczne, 
wirusy itp.

uBRANIE (Np. dZIuRAWE 
SKARpETKI)
–  wrzucamy je do tekstyliów, ale tu też decyzja zależy od gminy. 
Ważne, aby zwracać uwagę na to, w jakim stanie są ubrania: 
zniszczonych nie wrzucajmy do pojemników z odzieżą do przekazania 
np. PCK, te niezniszczone jak najbardziej! Recykling tekstyliów jest 
póki co słabo rozwinięty, ale można z nich zrobić np. czyściwa, wkłady  
do materacy itp.

RESZTKI fOlII 
AlumINIOWEJ
– wrzucamy do metalu, 
ale nie jest to surowiec 
najlepszej jakości. 

KuBEcZEK pO JOguRcIE
– wrzucamy do plastiku, bez konieczności wcześniejszego mycia.

TłuSTY SłOIK
– podobnie jak szklana butelka powinien trafić do pojemnika na szkło. 
Nie trzeba go myć.

pRZETERmINOWANY lEK
– wyrzucaj wyłącznie do specjalnych pojemników w aptekach.

ROZBITA SZKlANKA
– mimo że to szkło, najlepiej wrzucić ją do odpadów komunalnych. 
Ale już rozbitą porcelanową filiżankę wyrzucamy albo do odpadów 
komunalnych, albo do… gruzu. 

JEdNORAZOWA mASZYNKA dO gOlENIA
– wrzucaj do odpadów komunalnych, ze względów higienicznych 
i bezpieczeństwa.

pARAgON ZE SKlEpu
– wrzucamy do odpadów komunalnych. To może dziwić, ale to nie 
papier do przetworzenia, a odpad wysokoenergetyczny, a w Polsce 
póki co nie mamy wielu spalarni.

STRZYKAWKI, pASKI KONTROlNE dO gluKOmETRu, 
BlISTRY pO TABlETKAch
– podobnie jak przeterminowanych leków pozbywamy się ich 
wyłącznie w aptekach.

kłopotliwa segregacja



Zwróć uwagę! Na sprzętach elektronicznych i elektrycznych umieszczany 
jest zazwyczaj znak przekreślonego kosza ZSEE, który informuje o zakazie 
wyrzucania elektroodpadów do zwykłego pojemnika.
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JEdNORAZOWA REKlAmóWKA 
BIOdEgRAdOWAlNA
– to tworzywo sztuczne, a dokładniej plastik. Ale warto 
pamiętać, że jednorazowe torby dzielą się na oksydegradowalne 
i biodegradowalne. Oksy- to recyklingowe oszustwo – nie degradują 
się, a tylko rozrywają. Torby biodegradowalne są OK – mogą zostać 
zjedzone przez bakterie i przetworzone na energię. Jeśli trafią na 
wysypisko – z czasem znikną. Jeżeli nie potrafimy łatwo znaleźć 
informacji, jakiego rodzaju to reklamówka, bezpieczniej ją wyrzucić  
do plastiku.

JEdNORAZOWA REKlAmóWKA 
NIEBIOdEgRAdOWAlNA
– wrzucamy ją do plastiku/tworzyw sztucznych.

pOpIół
– powinien być wyrzucany do przeznaczonych na ten cel pojemników 
dostarczanych przez podmioty odpowiedzialne za wywóz odpadów  
w danym rejonie. Nie powinno się wrzucać popiołu do kontenerów  
na odpady mieszane ani na gruz.

OpAKOWANIA pO KOSmETYKAch
– szklane opakowania po kosmetykach oraz wszelkie plastikowe  
tubki powinny być traktowane jako odpady niebezpieczne i trafiać  
do punktu selektywnej zbiórki takich odpadów.

KłOpOTlIWA SEgREgA-
cJA pRZESTAłA BYĆ TAKA 
KłOpOTlIWA, pRAWdA?
Teraz może zawieść już tylko pamięć. Żeby tak się nie stało, wydrukuj 
poniższą ściągę i powieś ją w miejscu, gdzie przeprowadzasz domową 
segregację.

NA NASZE pOdchWYTlIWE 
pYTANIA OdpOWIEdZIAł:
pAWEł hERmAN
ekspert STENA EkoStacji

kłopotliwa segregacja
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gdzie wrzucić ten odpad

KARTON pO mlEKu/SOKu

JEdNORAZOWA pIEluchA/pOdpASKA
SIlIKONOWY KOcI ŻWIREK 

SZKlANA BuTElKA
RESZTKI mIęSA, KOŚcI

TłuSTY pApIER (Np. pO mAŚlE)
plASTIKOWA BuTElKA pO OlEJu

ŻARóWKA/ŚWIETlóWKA 

BATERIA 

mOKRY pApIER 

ZuŻYTE chuSTEcZKI hIgIENIcZNE, 
RęcZNIKI pApIEROWE 

uBRANIA
 

fOlIA AlumINIOWA 

KuBEK pO JOguRcIE 

mETAlOWA ZAKRęTKA 

TłuSTY SłOIK 

pRZETERmINOWANY lEK 

ROZBITA SZKlANKA 

ROZBITA pORcElANA 

JEdNORAZOWA mASZYNKA dO gOlENIA 

pARAgON ZAKupOWY 

STRZYKAWKI, pASKI KONTROlNE dO gluKOmETRu, 
BlISTRY pO TABlETKAch 

JEdNORAZOWA REKlAmóWKA BIOdEgRAdOWAlNA 

JEdNORAZOWA REKlAmóWKA NIEBIOdEgRAdOWAlNA 

- TWORZYWA SZTucZNE I mETAlE, OdpAdY WIElO-
   mATERIAłOWE – SpRAWdZ ZASAdY W SWOJEJ gmINIE
– OdpAdY KOmuNAlNE
– OdpAdY KOmuNAlNE
– SZKłO
– OdpAdY KOmuNAlNE
– OdpAdY KOmuNAlNE
– plASTIK
– puNKT ZBIóRKI OdpAdóW NIEBEZpIEcZNYch
– puNKT ZBIóRKI OdpAdóW NIEBEZpIEcZNYch
– pApIER

– OdpAdY KOmuNAlNE
– NAdAJącE SIę dO uŻYTKu OddAJ pOTRZEBuJącYm, 
     ZuŻYTE – SpRAWdź INfORmAcJE W SWOJEJ gmINIE
– mETAlE
– plASTIK
– mETAlE
– SZKłO
– SpEcJAlNE pOJEmNIKI W ApTEKAch
– OdpAdY KOmuNAlNE
– OdpAdY KOmuNAlNE/gRuZ
– OdpAdY KOmuNAlNE
– OdpAdY KOmuNAlNE

– SpEcJAlNE pOJEmNIKI W ApTEKAch
– plASTIK/TWORZYWA SZTucZNE
– plASTIK/TWORZYWA SZTucZNE

gdZIE WYRZucIĆ TEN OdpAd?
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JAK WYgOSpOdAROWAĆ mIEJScE 
NA SEgREgOWANIE OdpAdóW 

W dOmu RAdZą
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gdzie w domu powstają odpady...

gdZIE W dOmu NAJcZęŚcIEJ  
pOWSTAJą OdpAdY I JAK  

uRZądZIĆ KuchNIę pOd KąTEm 
WYgOdNEJ SEgREgAcJI?

SpRAWdź, gdZIE W dOmu pOWSTAJą OdpAdY 

Dom to miejsce, które najczęściej jest ostatnim ogniwem w całym cyklu życia produktu. To tutaj –  
po etapie produkcyjnym i konsumpcyjnym – nasz kiedyś ukochany przedmiot prawdopodobnie 
stanie się zwykłym odpadem. 

Najwięcej domowych odpadów powstaje w kuchni, bo to tam w pierwszej kolejności trafiają 
torby (zwykle plastikowe reklamówki) z zakupionymi towarami, tam rozpakowujemy żywność 
i przygotowujemy posiłki. 

Dlatego też większość z nas decyduje się na urządzenie segregacji właśnie w kuchni, centrum 
domowego życia.

Gdzie w domu powstają odpady? Niestety, 
właściwie wszędzie. Wielu z nas nie zdaje 
sobie sprawy z tego, że każda rzecz, która 
dziś wydaje się niezbędna i zachwycająca 
(najnowszy gadżet, ubranie, nowa zastawa 
stołowa…), prędzej czy później stanie się 
odpadem – czymś, co uznamy za niepo-
trzebne, zużyte i co wyląduje w koszu. 
Oczywiście najlepiej byłoby, gdybyśmy 
użytkowali wszystkie rzeczy jak najdłużej. 
Ale co zrobić z przeczytaną w sypialni 
gazetą lub telewizorem, który kupiliśmy 
10 lat temu i już najzwyczajniej nie odbiera 
sygnału?
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SpRAWdź, KTóRYch OdpAdóW pROduKuJESZ 
NAJWIęcEJ
Zanim zaczniemy tworzyć domowe centrum segregacji, warto sprawdzić, jak dużo odpadów 
wytwarzamy w ciągu tygodnia – w ten sposób dobierzemy odpowiednią wielkość oraz rodzaj 
pojemników do poszczególnych typów odpadów. 

Bardzo często w trakcie takiego testu okazuje się, że po konsumpcji zostaje nam najwięcej 
opakowań: butelek, słoików, kartonów, czyli odpadów, które zaliczane są do surowców, a więc 
grupy, z której w procesie recyklingu mogą postać nowe produkty. Dlatego też dla surowców 
warto przewidzieć większy pojemnik (jeśli segregujemy je jako tzw. odpady suche zmieszane) 
lub kilka mniejszych, jeśli będziemy je rozdzielać na osobne frakcje. 

Na etapie testu warto rozważyć, czy nie przyda nam się prosta zgniatarka do puszek 
i butelek plastikowych, pozwalająca zmniejszyć objętość wytwarzanych odpadów. Można 
też samodzielnie zgniatać odpady z aluminiowych puszek i plastikowych butelek i składać 
kartonowe opakowania. 

Niestety, przy aktualnym rozwoju cywilizacyjnym i poziomie konsumpcji odpadem w coraz 
większych ilościach staje się również żywność. Kupujemy jej za dużo, niewłaściwie 
przechowujemy i w efekcie wyrzucamy wraz z pozostałymi odpadami do kosza. Możemy  
tę prawidłowość świetnie zaobserwować właśnie w trakcie testu ilości zużywanych odpadów.  
Być może dzięki temu testowi zaczniemy zwracać baczniejszą uwagę na to, czy nie przesadzamy 
z ilością kupowanej żywności, szczególniej tej, która szybko się psuje lub ma krótki termin 
przydatności do spożycia.

JAK pRZYgOTOWAĆ mAłE cENTRum SEgREgAcJI W dOmu
Podczas tworzenia w kuchni domowego centrum segregacji dużym ograniczeniem może stać 
się wielkość i rodzaj szafki (wysuwana lub z drzwiami dwustronnie otwieranymi), w której 
mają znaleźć się kosze do sortowania. Przy dużej przestrzeni i odpowiedniej wielkości szafki 
pod zlewem uda nam się w jednym miejscu prowadzić segregację odpadów na podstawowe 
surowce: szkło, papier, plastik, metal (np. aluminium), jak również rozszerzyć ją o segregację 
zużytych baterii czy świetlówek i żarówek. To rozwiązanie jest z pewnością najbardziej 
komfortowe.
 
Warto pamiętać o tym, by wielkość pojemników była dopasowana do ilości produkowanych 
odpadów. A więc pojemniki na odpady, których wyrzucamy najwięcej, powinny być największe 
i łatwo dostępne. Dodatkowo, ze względów higienicznych, pojemniki przeznaczone na odpady 
biodegradowalne i nienadające się do przetworzenia powinny być wyposażone w pokrywki. 
Istnieją specjalne pojemniki kompostowe na odpady biodegradowalne (część z nich można 
przymocować do drzwiczek kuchennych, co z pewnością ułatwia wyrzucanie tych odpadów). 
Warto też odpowiednio oznaczyć poszczególne kosze, na przykład poprzez umieszczenie 
specjalnych naklejek z listami odpadów, tak by wszyscy domownicy wiedzieli, które odpady 
gdzie wyrzucać. 

SpRAWdź, JAKIE 
WYmOgI I mOŻlIWOŚcI 
dOTYcZącE SEgREgAcJI 
OdpAdóW OBOWIąZuJą 
W TWOJEJ gmINIE
 
Domowe centrum segregacji powinniśmy 
urządzić tak, by pozwalało segregować 
odpady zgodnie z wytycznymi administracji 
lokalnej. Informacje na temat modelu 
segregacji ustalonego przez konkretną 
gminę można znaleźć w jej urzędzie, 
a także u administratora budynku lub 
osiedla. W ten sposób dowiemy się, na ile 
frakcji powinniśmy segregować odpady 
oraz co powinno trafiać do poszczególnych 
pojemników. Ułatwieniem stają się wtedy 
ulotki informacyjne przygotowane dla 
mieszkańców. Taką instrukcję warto 
umieścić w widocznym miejscu (na 
lodówce lub na drzwiach szafki z koszami 
na odpady) i skrupulatnie jej przestrzegać. 
Czasami w okolicy funkcjonują także punkty 
zbiórki surowców – sprawdźmy także ich 
możliwości.

gdzie w domu powstają odpady...
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Jeśli okaże się, że szafka pod zlewem jest za wąska lub odpływ zlewu stanowi zbyt duże 
utrudnienie, aby pomieścić w niej kilka pojemników, wtedy należy poszukać innych rozwiązań. 
Przykładowo, w szafce pod zlewem można umieścić kosze na odpady biodegradowalne  
i komunalne zmieszane, natomiast na pojemniki z makulaturą, tworzywami sztucznymi  
oraz szkłem przeznaczyć inną wolną szafkę kuchenną lub też postawić te pojemniki 
bezpośrednio przy kuchennych meblach. Ważne, by było funkcjonalnie – skoro obierki 
kompostowalne powstają prawie zawsze przy zlewie, szczelny pojemnik z pokrywką najlepiej 
umieścić w jego pobliżu. 

Segregację można zorganizować również w torbach zakupowych wielokrotnego użytku 
wykonanych z polipropylenu. Można je umieścić na haczykach przytwierdzonych do ściany  
lub wewnątrz szafy. Rozwiązanie jest proste, a dzięki dużemu wyborowi toreb w wielu kolorach, 
może być też ciekawym, pasującym do konkretnego wnętrza designem. Dodatkowo torby  
z tworzywa łatwo się czyści, a jednocześnie one same po zużyciu stają się surowcem, który 
można oddać do recyklingu. Torba oszczędza też czas i jest wygodna podczas wynoszenia śmieci 
– po opróżnieniu jej do kontenera nie trzeba jej każdorazowo odnosić do mieszkania  
(jak zwykłe nieskładane pojemniki), tylko można ją łatwo złożyć i zabrać ze sobą.

Jeśli natomiast mamy tzw. domowe biuro, 
to właśnie w jego obszarze warto znaleźć 
miejsce do zbiórki zużytych płyt, baterii, 
tonerów czy żarówek – można do tego 
wykorzystać szufladę biurka lub pojem-
niki szufladki zawieszone na ścianie nad 
biurkiem.

Rozwiązaniem są także systemy, które możemy dostosować do pomieszczenia i rodzaju odpadów, 
które w nim wytwarzamy. Jeśli to nie kuchnia, a na przykład sypialnia, w której czytamy gazety, 
to właśnie tam można wstawić pojemnik (np. wiklinowy kosz), który posłuży jako główny 
pojemnik do zbiórki makulatury.

gdzie w domu powstają odpady...
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Pojemniki na odpady można też postawić 
na podłodze, umieścić na balkonie,  
w korytarzu, przedpokoju lub w przypadku 
domu – w garażu lub pomieszczeniu 
gospodarczym. Można do tego celu 
wykorzystać pojemniki dedykowane 
odpadom, ale również pojemniki  
o innych funkcjach, np. przeznaczone  
do przechowywania przedmiotów, 
sortowania prania, przechowywania butów 
lub eleganckie pojemniki do dekoracji 
wnętrz. Dowolność w tym temacie jest duża, 
wszystko zależy od efektu, jaki chcemy 
uzyskać i od funkcjonalności rozwiązania.

Można też zdecydować się 
tylko na jeden pojemnik 
na odpady komunalne 
zmieszane w szafce pod 
zlewem, a surowce wtórne 
i inne odpady (papier, 
tekturę, butelki PET, 
szkło, puszki aluminiowe, 
płyty, baterie, świetlówki 
itp.) zbierać do dużego 
wydzielonego pojemnika  
lub np. specjalnej torby 
ze stelażem. Wtedy 
odpady segregujemy 
na odpowiednie frakcje 
w trakcie wyrzucania ich  
do finalnych kontenerów.

gdzie w domu powstają odpady...
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KlIENTóW IKEA Od dAWNA fAScYNuJE 
REcYKlINg.
Ale gdy z nimi rozmawiamy, równie często wskazują na podstawową 
trudność: nie zawsze potrafią odróżnić, który odpad to surowiec,  
a który nie podlega recyklingowi. Staramy się pomagać: informując, 
pokazując gotowe rozwiązania, a także oferując np. specjalne naklejki 
na szafki kuchenne, kosze czy lodówkę (w prosty sposób objaśniają, 
które odpady gdzie wrzucać).

dlAcZEgO SEgREgAcJA OdpAdóW mA 
cORAZ WIęcEJ ZWOlENNIKóW?
Bo pozwala bardzo wyraźnie zobaczyć, jak duża część odpadów, które 
wcześniej trafiały na śmietnik, może być ponownie przetworzona. 
Po kilku miesiącach od wprowadzenia ustawowej segregacji nasi 
klienci wiedzą już, że najmniej produkują odpadów mokrych 
biodegradowalnych, a najwięcej surowców. Widzą też zmianę 
częstotliwości wynoszenia odpadów z domu.

KlIENcI W WIęKSZOŚcI dEcYduJą SIę 
NA SEgREgAcJę OdpAdóW W KuchNI,
ale szafka pod zlewem nie jest już jedynym miejscem przeznaczanym 
na ten cel. Część klientów szuka do segregacji odpadów innych 
rozwiązań niż standardowe kosze. Tutaj panuje pełna dowolność, 
uzależniona od stylu wnętrza, w którym będzie się odbywać segregacja. 
Często więc wybierane są kosze lub pojemniki na rzeczy do prania, 
szafki na buty, pojemniki czy kartony do przechowywania. Popularne są 
również torby zakupowe na surowce.

pO ROZmOWAch Z NASZYmI KlIENTAmI 
WIEmY,
że wiedza na temat właściwego postępowania ze zużytym 
sprzętem elektrycznym, żarówkami, świetlówkami, bateriami 
i przeterminowanymi lekami wciąż nie jest niestety powszechna. Klienci 
chętnie segregowaliby te odpady, ale nie wiedzą, gdzie można je 
wyrzucić, ponieważ na ich osiedlach nie ma przeznaczonych na ten cel 
pojemników.

KOchAmY OdpAdY, 
kiedy mogą stać się surowcem wtórnym i posłużyć do stworzenia 
czegoś nowego, ale to zawsze kompromis. Lepiej odpadów nie 
produkować w ogóle. Jak to zrobić w domu? Przede wszystkim zacząć 
od zakupów: nigdy nie brać w sklepie dodatkowych plastikowych 
torebek i reklamówek (używać swoich wielokrotnego użytku), owoce 
i warzywa kupować na bazarze (znowu do własnych toreb), napoje 
kupować tylko w butelkach zwrotnych (w Polsce to wciąż trudne), 
resztki obiadu przechowywać na następny dzień (w IKEA dostępny 
jest duży wybór przydatnych pojemników), prezenty od rodziny i zna-
jomych życzyć sobie bez opakowań (co najwyżej w szarym papierze 
z makulatury), założyć kompostownik (w ogrodzie, ewentualnie na 
balkonie).

dZIęKI ZASTOSOWANIu OpAKOWAń Z TWORZYW 
SZTucZNYch mOŻNA WYdłuŻYĆ TERmIN pRZYdATNOŚcI 
pROduKTóW Z 5 dO 10 dNI, cO pOZWAlA ZmNIEJSZYĆ 
pOZIOm STRAT ŻYWNOŚcI W SKlEpAch Z 16% dO 4%.

gdzie w domu powstają odpady...
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rodzaje systemów do segregacji

RATIONEll
Linia koszy wykonanych z tworzywa polipropylenowego z odzysku 
w różnych rozmiarach i kształtach, co pozwala dopasować je właściwie do 
każdej szafki kuchennej (pasują do szafek o szerokości 40, 60 lub 80 cm). 
Ich pojemność waha się od 3 l do 32 l, a cena – od 6,99 zł do 29,99 zł. 
Kosze można łatwo wyjąć i przenieść z miejsca na miejsce. Pokrywki 
zapobiegają wydostawaniu się nieprzyjemnych zapachów. 
W tej linii znajduje się też kompostownik – specjalny kosz do szafki na 
odpady biodegradowalne. Dzięki kratce na spodzie pojemnika powie-
trze osusza mokry kompost i zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych 
zapachów. Kompostownik można zamontować na drzwiach szafki po 
wewnętrznej stronie za pomocą dołączonego tylnego panelu. Można 
też łączyć pojemnik z innymi koszami do sortowania odpadów z serii 
RATIONELL.

fIluR
Kosz plastikowy wykonany z tworzywa polipropylenowego z pokrywką, 
dostępny w trzech rozmiarach – 10 l, 28 l i 42 l. Ceny kształtują się od 
19,99 zł do 39,99 zł. Idealny do biura, korytarza i garażu. Kilka koszy 
z tej linii postawionych obok siebie tworzy spójny system segregacyjny.
Pojemniki te można też wstawić do szafki kuchennej lub ustawić 
zgrupowane bezpośrednio przy meblach kuchennych. Dobrze będą 
wyglądać w przedpokoju lub garażu. Zaokrąglone ranty pojemnika 
ułatwiają jego czyszczenie.

ROdZAJE SYSTEmóW dO SEgREgAcJI
IKEA
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SORTERA
Płaskie pojemniki wykonane z tworzywa sztucznego z recyklingu 
o pojemności 32 l i 60 l, z pokrywką. Idealne do segregowania odpa-
dów suchych, nadających się do ponownego wykorzystania.  
Cena od 22,99 zł do 39,99 zł. Dzięki pokrywie uchylającej się pod 
skosem można ustawiać kilka pojemników (maksymalnie trzy) jeden 
na drugim. Cięższe rzeczy należy przechowywać na samym dole. 
Pojemniki SORTERA nie nadają się do użycia na zewnątrz. Są za to ide-
alne do kuchni, domowego biura czy garażu. Coraz częściej spotykane 
są też w szkołach i przedszkolach.

dImpA
Torby do sortowania odpadów wykonane z tworzywa sztucznego 
– w zestawie cztery sztuki w trzech rozmiarach. Solidne uchwyty 
ułatwiają ich przenoszenie. Komplet kosztuje 19,99 zł. Idealne do sor-
towania suchych odpadów – np. szkła i makulatury. Można postawić 
je na balkonie albo powiesić na wieszaku przykręconym do ściany lub 
w korytarzowej szafie.

humlARE
Zielona torba-plecak o pojemności 65 l. Torba jest uszczelniona i za-
wiera specjalny wewnętrzny stelaż, dzięki któremu można ją postawić 
na ziemi. Torbę można nosić na różne sposoby – za uchwyt lub jak 
plecak. Uchwyty na górze i na dole sprawiają, że wygodnie można ją 
podnieść i opróżnić, jak również zawiesić na haczyku.
Ze względu na rodzaj materiałów zastosowanych do wykonania torby 
(m.in. poliester, guma) można ją trzymać także na zewnątrz. Jest 
wodoodporna i ma zamknięcie na suwak, który zatrzymuje zapachy 
w środku. Cena torby wynosi 79,99 zł.

rodzaje systemów do segregacji



- 31 -

EBOOK REcYKlINgOWY

www.czterykaty.pl

pluggIS
Płaskie białe pojemniki wykonane z tworzywa PET. Ze względu na 
swój design stanowią doskonałe rozwiązanie do biura i salonu. Można 
je postawić na biurku, regale, wstawić do szafy lub głębokiej szuflady 
albo po prostu postawić na podłodze. Nadają się do segregacji 
odpadów suchych. Można zaoszczędzić miejsce i ułatwić sortowanie 
odpadów przez ustawienie małego pojemnika PLUGGIS (8 l) na dużym 
pojemniku PLUGGIS (14 l). Pojemnik o pojemności 8 l kosztuje 29,99 zł,  
a 14 l – 39,99 zł. W serii PLUGGIS dostępne są również pojemniki 
z przykrywkami, które także można wykorzystać do segregacji  
odpadów, w cenie 19,99 i 29,99 zł.

KNOdd
Linia różnokolorowych metalowych pojemników z pokrywą. Pokrywę 
można przymocować do kosza dzięki specjalnemu haczykowi, co 
pozwala łatwiej go napełnić i opróżnić. Kosze można używać w całym 
domu, nawet w pomieszczeniach o dużej wilgotności, takich jak 
łazienka czy kryte balkony. Cena pojemnika o pojemności 16 l wynosi 
39,99 zł, a 40 l – 59,99 zł.

TRONES
TRONES jest zestawem trzech pojemników (51 x 18 x 39 cm) wyko-
nanych z tworzywa polipropylenowego. Został zaprojektowany jako 
pojemnik na buty, jednak często kupowany jest z myślą o segregacji 
odpadów. Szafka jest płytka i zajmuje mało miejsca, dzięki czemu ide-
alnie nadaje się do umieszczania w niej makulatury, butelek szklanych 
lub plastikowych.
Szafki można ustawiać po kilka jedna na drugiej lub obok siebie.
Drzwi szafki, będące też pojemnikiem do przechowywania, łatwo 
wyjąć, aby wyczyścić szafkę w środku.
Zestaw trzech szafek kosztuje 129,99 zł.

rodzaje systemów do segregacji
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SAmlA
SAMLA to bardzo rozbudowana linia pojemników z pokrywami 
wykonanych z tworzywa polipropylenowego. Pojemniki nadają się do 
przechowywania różnych rodzajów odpadów suchych: makulatury, bu-
telek, baterii, zużytej elektroniki, świetlówek czy przeterminowanych 
leków. Ceny zależą od pojemności i wynoszą od 4,99 zł do 49,98 zł.

WARTO pAmIęTAĆ
Ze względów higienicznych kosze 
przeznaczone na odpady biodegra-
dowalne i nienadające się do przet-
worzenia powinny być wyposażone 
w pokrywki. Warto też poszczególne 
kosze odpowiednio oznaczyć, np. 
umieszczając na nich naklejkę, tak 
aby wszyscy domownicy wiedzieli, 
które odpady gdzie wyrzucać 
(w IKEA dostępne są zestawy samo-
przylepnych naklejek DALLIDEN, 
w cenie 14,99 zł za 30 sztuk).

cIEKAWOSTKA
Materiały, z których wykonano 
kosze do segregacji IKEA, nadają 
się do recyklingu. Wiele z tych 
produktów powstało z już 
przetworzonego tworzywa 
sztucznego. 

SEpARATOR SZAfKOWY fIRmY BRABANTIA 
Z prostym mocowaniem do drzwiczek szafki, zarówno prawych, jak 
i lewych. Dwa różnokolorowe pojemniki o pojemności 10 l każdy 
umożliwiają segregację śmieci, a dzięki łatwemu wyjmowaniu ze 
stelaża, bez trudu się je czyści i opróżnia. Wymiary: 52 x 30 cm,  
wys. 38 cm. Cena: 269,99 zł. Eko24.pl

INNE KOSZE dO SEgREgAcJI ŚmIEcI

rodzaje systemów do segregacji
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TROJAK mINI 
O pojemności 120 l na każdy z trzech rodzajów odpadów. Mocowanie 
worków odbywa się za pomocą gumowych obejm, które utrzymują 
je we właściwym miejscu i zapobiegają ich zapadaniu się w miarę 
zapełniania. Wymiary: 100 x 42 cm, wys. 75 cm. Cena: 499 zł. 
Eko24.pl

TRIOcONcEpT
Trzy pojemniki o łącznej pojemności 40 l z pokrywkami z plastiku na 
papier, szkło i plastik. Każdy z pojemników posiada obejmę na worek. 
Wymiary: 50 x 29,6 cm, wys. 42,5 cm. Cena: 164,99 zł. Eko24.pl

SlIm-BIN OKT
Zestaw koszy po 25 l każdy. Uwzględnione w zestawie łączniki umoż-
liwiają złączenie dowolnej ich liczby w szereg, a komplet kolorowych 
naklejek pozwala na wyraźne oznakowanie każdego kosza. Wymiary: 
75 x 39,5 cm, wys. 46 cm. Cena: 169 zł. Eko24.pl

EKOSZAfKA
Ma pojemność 3 x 120 l. Trzy pojemniki połączone są w jedną całość, 
klapy w kolorach recyklingowych oraz naklejki na przodzie produktu 
informują o przeznaczeniu danego pojemnika. Wymiary: 120 x 82 cm. 
Cena: 920 zł. Eko24.pl

rodzaje systemów do segregacji
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lOTuS BEAN
Pojemnik można łączyć z następnymi, tworząc linię lub okrąg z połą-
czonych koszy. Po naciśnięciu przycisku klapa sama się otwiera (me-
chanizm sprężynowy). W zestawie haczyki do połączenia z kolejnymi 
koszami i naklejki do oznaczenia rodzaju odpadów z opisem w języku 
angielskim. Trzy kolory klap do wyboru: czerwony, zielony i niebieski. 
Wymiary: 36 x 26 cm, wys. 55 cm. Cena: 65 zł/szt. Meblejakmalowanie.

trio
Pojemnik z trzema wewnętrznymi wkładami o pojemności 17, 17 i 6 l 
oraz pedałem do otwierania. Wymiary: 48 x 40 cm, wys. 56 cm.  
Cena: 305 zł. Ddsklep.pl

EcOBIN mulTIm
Kosz obrotowy, trzyczęściowy, na stojaku. Wymiary: 42 x 42 cm,  
wys. 36 cm. Cena: 119 zł. Leroy Merlin

duO2
Pojemnik z dwoma wewnętrznymi wkładami o pojemności 17 i 5 l  
oraz pedałem do otwierania. Wymiary: 38 x 29 cm, wys. 41 cm.  
Cena: 153,59 zł. Bdsklep.pl

rodzaje systemów do segregacji
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mulTISpAcE 
Ma dwa wewnętrzne wkłady o łącznej pojemności 70 l. Klapa 
pojemnika otwiera się samoistnie, dzięki wbudowanemu czujnikowi 
podczerwieni reagującemu na ruch. Istnieje także możliwość otwie-
rania pokrywy przy pomocy ręcznego przycisku. Szczelna pokrywa 
skutecznie zatrzymuje zapachy w pojemniku. Wymiary: 54,2 x 33 cm, 
wys. 66,6 cm. Cena: 555 zł. Swiatkoszy.eu

ZESTAW dWóch pOJEmNIKóW dO ZABudOWY 
Łączna pojemność 36 l. Kosze umieszczone są na szynach, które 
zapewniają lekkie i sprawne wysuwanie, a więc dobry dostęp do 
każdego z nich. Wymiary: 34,5 x 47,5 cm, wys. 36 cm. Cena: 579,99 zł. 
Brabantia/Eko24.pl

ZESTAW TRZEch pOJEmNIKóW dO ZABudOWY 
Każdy o pojemności 10 l. Kosze umieszczone są na szynach, które 
zapewniają lekkie i sprawne wysuwanie, a więc dobry dostęp do 
każdego z nich. Wymiary: 25 x 46,5 cm, wys. 43 cm. Cena: 439,99 zł. 
Brabantia/Eko24.pl

rodzaje systemów do segregacji
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gEO 
Zestaw koszy do segregacji Geo 3 x 55 l Vileda Professional składa 
się z trzech pojemników z pokrywami do plastiku, papieru oraz na 
odpady zmieszane. Istnieje możliwość stworzenia własnej kombinacji 
pokryw z pięciu dostępnych wersji do wyboru. Wymiary: 90 x 45 cm, 
wys. 61 cm. Cena: 1150 zł. Eko24.pl

mulTISpAcE 
Pojemnik z trzema wewnętrznymi wkładami o pojemności 2 x 12,5 l  
i 5 l. Wymiary: 57 cm, wys. 42,5 cm. Cena: 202 zł. Swiatkoszy.eu

mulTISpAcE 
Pojemnik z dwoma wewnętrznymi wkładami o łącznej pojemności 25 l. 
Wymiary: 44 x 22 cm, wys. 41 cm. Cena: 92 zł. Swiatkoszy.eu

OKT STEEp&clOSE duO 
Pojemnik z dwoma wewnętrznymi wkładami o pojemności 11 l każdy 
oraz pedałem do otwierania. Wymiary: 37 x 29 cm, wys. 45,5 cm.  
Cena: 54,99 zł. Bdsklep.pl

rodzaje systemów do segregacji
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ukryte kosze

Jeśli segregujesz śmieci, mamy dla ciebie kilka pomysłów na efektowne pojemniki na odpadki. Nasza stylistka zadbała o to, by łatwo było je 
wkomponować w wystrój wnętrza.

uKRYTE KOSZE 
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Będą pOTRZEBNE
• Na drzwi: sklejka lub płyta MDF o gr. 10–12 mm • Na tabliczki: sklejka lub płyta MDF o gr. 5 mm • Listwa drewniana prostokątna 2 x 4 cm • Zawiasy 
drzwiowe (większe) – 2 szt. • Zawiasy szkatułkowe (mniejsze) – 3 szt. • Uchwyty meblowe (gałki) – 3 szt. • Uchwyt duży – 1 szt. • Kątowniki 
średnie – 2 szt. • Pojemniki – gotowe lub zrobione na wymiar ze sklejki • Wydrukowane napisy • Kalka • Farba akrylowa do drewna • Wyrzynarka 
• Wiertarka • Wkrętak • Wkręty z kołkami • Wkręty do drewna • Papier ścierny • Flamastry permanentne (biały i czarny) • Wałek malarski

Na papierze rysujemy kształt 
drzwiczek-klapek. Po wycięciu 
szablonu odrysowujemy je na sklejce 
i wycinamy drzwiczki wyrzynarką 
z cienkim brzeszczotem. Brzegi 
szlifujemy papierem ściernym.

Drzwiczki malujemy farbą 
akrylową. Mniej więcej 1 cm 
od brzegu rysujemy białym 
flamastrem ozdobną linię. 
Wydrukowane napisy kalkujemy 
i obrysowujemy ich kontury czar-
nym flamastrem.

Kontury literek wypełniamy 
białym flamastrem. Zamiast niego 
można użyć białej farby akrylowej 
i cienkiego pędzelka. Do drzwiczek 
przykręcamy gałki.

Sklejkę (płytę) na drzwi docinamy 
na wymiar wnęki. Wyznaczamy 
zarys prostokątnych otworów. 
Nawiercamy w nich wiertłem 
dziurkę, wkładamy w nią ostrze 
wyrzynarki i wycinamy otwory.

ROBImY pOJEmNIKI NA dRZWIAch KROK pO KROKu

Za pomocą wałka malujemy drzwi 
farbą i czekamy, aż wyschnie. 
Przykręcamy uchwyt i zawiasy: 
duże (z boku drzwi) oraz małe 
(nad otworami), do których potem 
zamocujemy drzwiczki-klapki.

Z drugiej strony drzwi  wkrętami 
do drewna mocujemy pojemniki 
na odpadki.

Do ściany (w miejscu, gdzie będą 
zamocowane drzwi) przytwier-
dzamy na kołki i wkręty listwę 
pomalowaną na kolor ściany.

Do listwy przykręcamy drugą część 
dużych zawiasów, zakładamy 
drzwi – i schowek z koszami na 
segregowane odpadki gotowy!

1 5

2 6

3 7

4 8

ukryte kosze
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WYSpA Z pAlmą
1. Ze sklejki o gr. 9 mm wycinamy pięć 
prostokątów i łączymy je kątownikami, tak 
by powstała skrzynia. Malujemy ją farbą do 
drewna.

2. Łączenia przy dnie skrzyni wzmacniamy 
z zewnątrz metalowymi narożnikami.  
Do spodu przykręcamy kółka meblowe 
z blokadą.

3. Wnętrze skrzyni dzielimy ściankami ze 
sklejki, tak by na środku powstał kwadrat, 
w który włożymy osłonkę z rośliną. Wycina-
my z deski pokrywki odpowiedniej wielkości, 
lakierujemy je i mocujemy uchwyty.

dONIcA W NOWEJ ROlI
1. Ze sklejki wycinamy dwa koła – jedno rów-
ne średnicy doniczki (górna krawędź), drugie 
o centymetr mniejsze. Na środku większego 
wywiercamy otwór. Koła sklejamy ze sobą 
klejem typu Wikol.

2. Listki i kwiatek wycięte ze sklejki przykle-
jamy do drewnianego wałka (łodygi). Można 
też wykorzystać tłuczek do ziemniaków, do 
którego wystarczy dokleić listki.

3. Tak przygotowany uchwyt wklejamy 
w otwór w pokrywce i dodatkowo mocuje-
my wkrętem. Całą pokrywkę malujemy na 
wybrane kolory.

W STAREJ SKRZYNI
1. Mebel oczyszczamy ze starego lakieru, 
używając papieru ściernego lub preparatu 
do usuwania powłok lakierniczych (dostępny 
w sklepach z farbami). Odkurzamy z pyłu.

2. Wieko malujemy farbą do drewna, dół 
skrzyni pokrywamy bezbarwnym lakierem 
akrylowym. Całość można ozdobić np. moty-
wem roślinnym – namalować go lub przykleić 
gotową naklejkę.

3. Do skrzyni wkładamy trzy plastikowe kosze 
na odpadki o wymiarach dopasowanych  
do skrzyni.

ukryte kosze
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zrób to sam: z plastikowych butelek

WSZEchOBEcNE BuTElKI pET
– te, w których sprzedawane są wody mineralne i rozmaite gazowane napoje – wcale nie muszą być szkodzącymi środowisku jednorazówkami. 
Plastiki te wspaniale poddają się recyklingowi. Na co można je przerobić? To tylko kwestia fantazji... 
Efektowna wiata z butelek? Nic prostszego. Gdy na dodatek zabarwimy dna pojemników, powstanie całkiem ciekawa kompozycja kolorystyczna.
 

ZRóB TO SAm: Z plASTIKOWYch 
BuTElEK 

EKOdONIcZKI. 
pOmYSłOWE 
I dEKORAcYJNE.
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zrób to sam: z plastikowych butelek

ZAKRęcANY plASTIKOWY WOREcZEK BRZmI ABSuRdAlNIE, AlE – WYglądA 
TO cAłKIEm, cAłKIEm... NO I mAmY gWARANcJę, ŻE NIc SIę NIE WYSYpIE.

dESKI SuRfINgOWE, 
KTóRE mOgą pOSłuŻYĆ 
ZA dmuchANE mATE-
RAcE...

I BuTElKOWY 
kajak.
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zrób to sam: z plastikowych butelek

W pRZEdSZKOlu puBlIcZNYm 
NR 30 WE WłOcłAWKu dWA 
lATA TEmu ZBudOWANO dOmEK 
pETKOlAKA.

dOSKONAłY 
pOmYSł NA 
EKOchOINKę: 
WYcINAmY dENKA 
BuTElEK, mA-
luJEmY NA NIch 
gWIAZdKOWE 
WZORY I WIESZAmY 
ZAmIAST BOmBEK.

pRZYcINAmY BuTElKę 
KIlKA cENTYmETRóW 
pONIŻEJ OTWORu, 
ROZcINAmY plASTIK 
NA WąSKIE pASKI, 
OdpOWIEdNIO 
ZAWIJAmY, cAłOŚĆ 
SKlEJAmY I ABAŻuR 
gOTOWY.

SAmE dENKA mOgą 
BYĆ Z KOlEI pOmOcNE 
W STWORZENIu  
EfEKTOWNEJ  
gIRlANdY.

BuTElKI pET ŚWIETNIE NAdAJą SIę dO ROBIENIA 
KOlcZYKóW.
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partnerzy ebooka

zaprasza na ul. Chełmżyńską 180 w Warszawie zarówno ekologicznych weteranów, jak i segregujących debiutantów!
STENA EkoStacja jest pierwszą i jedyną w Warszawie stacją recyklingu dla mieszkańców, do której można bezpłatnie oddać wszystkie surowce 
wtórne oraz odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne. Obiekt zbudowała szwedzka firma Stena Recycling, lider w dziedzinie kompleksowych 
usług w zakresie gospodarki opadami dla biznesu. Stacja powstała na bazie najlepszych skandynawskich doświadczeń w organizacji i prowadzeniu 
punktów zbiórki odpadów, które zostają poddane przetworzeniu lub utylizacji zgodnie z obowiązującymi standardami i normami. 

ShOWROOm STENA EKOSTAcJA
STENA EkoStacja to także wyjątkowe miejsce, w którym można poznać fascynujący świat recyklingu i zobaczyć, w jaki sposób produkty otrzymują 
kolejne życie. We współpracy z IKEA prezentuje też proste pomysły na proekologiczne rozwiązania w domu, które mogą pomóc każdemu na co 
dzień przyczyniać się do lepszego gospodarowania zasobami, m.in. poprzez prawidłową segregację odpadów, stosowanie materiałów 
z recyklingu czy energooszczędnych żarówek LED.

gOdZINY OTWARcIA
pONIEdZIAłEK–pIąTEK 8:00–20:00
SOBOTA–NIEdZIElA 9:00–15:00
ul. Chełmżyńska 180 | 04-464 Warszawa | Tel.: +48 607 694 907

STENA EKOSTAcJA

STENAEKOSTAcJA.pl
fAcEBOOK.cOm/STENAEKOSTAcJA

VECTOR FREEBIES FROM

http://www.gomedia.us/arsenal

Read our blog and stay fresh!
www.gomediazine.com :

http://stenaekostacja.pl
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Magazyn wnętrzarski skierowany do czytelników poszukujących 
własnego stylu oraz ciekawych i niebanalnych pomysłów na 
zaaranżowanie przestrzeni mieszkaniowej. Pokazujemy polskie 
wnętrza i proponujemy rozwiązania na każdą kieszeń.
„Cztery Kąty” dostępne są w wersji cyfrowej z dodatkowymi 
funkcjonalnościami, zdjęciami i filmami.

cZTERYKATY.pl
fAcEBOOK.cOm/cZTERYKATY

Jesteśmy firmą, która kieruje się wartościami, a naszą prawdziwą 
pasją jest domowe życie. Projektując każdy produkt, kierujemy 
się jednym – chcemy, by dom stał się lepszym miejscem. Grupa 
IKEA posiada obecnie 298 sklepów w 26 krajach. W IKEA mamy 
wiele produktów pozwalających oszczędzać pieniądze i rozwiązań 
umożliwiających oszczędzanie energii, wody oraz zmniejszanie ilości 
odpadów. Mogą wydawać się drobne i niepozorne, ale w tym tkwi 
piękno drobnych kroków: razem robią realną różnicę! 

IKEA.pl
fAcEBOOK.cOm/IKEApl
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