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SEGREGUJ I OSZCZĘDZAJ
Ziemia jest naszym domem, do którego klucze przekażemy dzieciom i kolejnym pokoleniom.  Musi pozostać czysta, zadbana                     
i pełna surowców naturalnych, a segregacja odpadów powinna być osobistym wyborem każdego z nas. Prawidłowa selekcja śmieci                
w domach to nasz realny wkład w dbałość o środowisko, przejaw wysokiej kultury i świadomości ekologicznej, a także tańsza opcja 
pozbywania się odpadów. System gospodarki odpadami naszej Gminy musi być zbilansowany tak, aby nie zachodziła potrzeba do-
datkowego zasilania go z innych środków własnych. Jako Mieszkaniec, masz więc realny wpływ na wysokość ponoszonej opłaty.

CZY WIESZ, ŻE
• litr zużytego oleju silnikowego wylany do rzeki lub kanalizacji jest w stanie zanieczyścić 1 000 000 l. wody? 
• tona zużytej folii pozwoli na wyprodukowanie aż 55 550 toreb na zakupy?
• recycling 1 szklanej butelki to oszczędność 1100 W energii, której wystarczy by przez 5,5 h. oglądać TV  lub 22 h. pracować przy komputerze?
• tona butelek typu PET w zupełności wystarcza, aby wyprodukować około 100 polarów?
• styropianowa tacka rozkłada się 500 lat, więc jeśli kupujesz obiad na wynos, weź ze sobą opakowanie wielorazowego użytku. 
• bateria z zegarka elektronicznego może zatruć aż 400 l. wody, więc zużyte baterie oddaj do punktu zbiórki albo specjalnego pojemnika w sklepie.
• przetworzenie 1 tony aluminium to oszczędność 4 tony rudy i 700 kg ropy naftowej?
• sześćdziesięcioletnia sosna produkuje tyle tlenu w ciągu doby, ile wynosi dobowe zapotrzebowanie 3 osób, czyli około 1350-1800 l.?
• wyselekcjonowane odpady stanowią wartościowe surowce wtórne, które po przetworzeniu zyskają drugie życie?
• nieszczelny, lekko kapiący kran powoduje, że w ciągu doby wycieka około 36 l. wody?
• opakowania szklane i puszki aluminiowe można przetwarzać nieskończoną ilość razy?
• nieszczelna spłuczka w WC powoduje wyciek w ciągu dnia około 720 l. wody, a rocznie - 260 m3 wody? 
• wyprodukowanie 1 tony papieru wymaga ścięcia 17 drzew i oznacza zanieczyszczenie 440 000 litrów wody?

KORZYŚCI Z SEGREGACJI ODPADÓW:
• niższe opłaty za odpady
• czyściejsze powietrze i wody gruntowe
• niwelowanie degradacji krajobrazu i terenów zielonych
• mniejsza liczba wycinanych drzew i wysypisk śmieci
• oszczędność energii, wody, paliwa i węgla
• recycling (niższe zużycie surowców naturalnych)
• edukacja proekologiczna i wzrost świadomości ekologicznej ludzi

KONSEKWENCJE BRAKU SEGREGACJI ODPADÓW:
• wyczerpanie zasobów naturalnych
• realne zagrożenie życia na ziemi w kolejnych pokoleniach
• zwiększenie liczby wysypisk śmieci (szczególnie nielegalnych)
• ciągłe podwyżki opłat za wywóz i utylizację odpadów
• wzrost kosztów wytwarzania dóbr, produkowanych z surowców 

pierwotnych (zamiast z recyclingu).

SEGREGACJA ODPADÓW – KOLORY POJEMNIKÓW
• niebieski = papier - wrzucając do niebieskiego pojemnika papier i tekturę, przyczyniamy się do ratowania lasów 

przed wycinką
• zielony = szkło - tona szkła dostarcza surowca do wytworzenia ponad 3000 butelek półlitrowych
• żółty = metale i tworzywa sztuczne
• brązowy = bioodpady
• czarny = odpady zmieszane
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CO WRZUCAĆ DO KOMPOSTOWNIKA DOMOWEGO?
Większość odpadów kuchennych i ogrodowych, takich jak: resztki 
owoców i warzyw, resztki roślinne, skorupki z jaj, fusy z kawy i herba-
ty, rozdrobnione gałązki, skoszoną trawę, przekwitłe kwiaty.

CZEGO NIE WRZUCAĆ DO KOMPOSTOWNIKA DOMOWEGO?
Chorych, porażonych roślin, mięsa, serów, skórek po owocach cy-
trusowych (zawarte w nich toksyczne substancje mają niekorzystny 
wpływ na mieszkające w pojemniku mikroorganizmy), popiołu z wę-
gla, nasion, nadrukowanej makulatury, a także liści: dębu, olchy, buku i 
orzecha (zawierają składniki utrudniające kompostowanie). 

KOMPOSTOWNIK DOMOWY TO NIE ŚMIETNIK!
Bezwzględnie nie wolno wrzucać do kompostownika pla-
stiku i innych odpadów z tworzyw sztucznych.

ZALETY KOMPOSTOWNIKA DOMOWEGO:
• jest przyjazny dla środowiska naturalnego;
• przyczynia się do oszczędności w budżecie domowym 

(mniejsza ilość odpadów biodegradowalnych to niższa 
opłata, a posiadaczom kompostownika przysuguje do-
datkowa  ulga w wys. 3,38 zł./ mies.)

• zmniejsza ilości odpadów dzięki powtórnemu przetwa-
rzaniu, co przekłada się na niższe koszty zagospodarowa-
nia odpadów przez Gminę;

• wytwarza życiodajny ekologiczny nawóz;
• gwarantuje bezpieczeństwo dla roślin – kompost, w od-

różnieniu od nawozów sztucznych, nie stwarza ryzyka 
przenawożenia lub zatrucia;

• pomaga w urzymaniu porządku w ogrodzie.

CO TO JEST KOMPOSTOWNIK DOMOWY?
To pojemnik lub miejsce, w którym resztki organiczne przekształcane 
są w kompost. Powstały materiał to organiczny nawóz zawierający 
wszystkie potrzebne do funkcjonowania roślinom substancje od-
żywcze, a zasilana nim ziemia zwiększa swoją sorbcję, strukturę oraz 
przewiewność. Ważną rolę w procesie powstawania nawozu pełnią 
specjalne bakterie, pierścienice i dżdżownice. Dzięki obecności tlenu 
i mikroorganizmów, kompostownik domowy pozwala rozkładać od-
padki organiczne na składniki łatwo przyswajalne przez rośliny.

ROBIĄC WŁASNY KOMPOSTOWNIK:
• wykorzystaj do budowy deski lub palety, optymalne wymia-

ry to: szer. maks. 150 cm., wys. maks. 120 cm;
• ustaw go w odległości min. 7,5 m. od  granicy sąsiedniej 

działki z dala od  zbiornika wody i pochyłej powierzchni, na 
podłożu innym niż betonowe albo wyłożone kostką;

• regularnie przewracaj komost (co ok. 2 miesiące) celem do-
brego napowietrzenia i rozkładania się humusu;

• dbaj o dobry stan kompostownika, gdyż drewniane kon-
strukcje są narażone na wilgoć, stają się ciężkie oraz ulegają 
uszkodzeniom.

KOMPOSTUJESZ - NIE MARNUJESZ


