
 
Statystyczna trzyosobowa rodzina produkuje 

ok. 900 kg odpadów rocznie 

Śmieci wytwarzamy wszyscy, nikt nie może powiedzieć, że wcale ich nie 
tworzy. Przeciętnie produkujemy około 300 kg odpadów w ciągu roku. 
Problem jest jednak dla wszystkich wspólny: nasze otoczenie jest coraz 
bardziej zaśmiecone. 

Co robisz z powstającymi w Twoim gospodarstwie odpadami? 

TAK NIE 
Zbierasz odpady powstające w Twoim 
gospodarstwie w pojemnikach oraz 
segregujesz je  

· jeśli śmieci spalasz, szczególnie 
odpady plastikowe, gumowe, kartony 
po napojach, opakowania po środkach 
ochrony roślin, nawozach czy innych 
chemikaliach, to uwalniasz do 
powietrza trujące substancje, które są 
wdychane przez ludzi oraz osiadają na 
roślinach, ziemi, budynkach - trujesz 
siebie i innych ludzi! 
· jeśli, śmieci zakopujesz lub usuwasz 
"na dziko": do rzeki, rowu, dołu, lasu 
lub na łąkę, to uwalniają się z nich do 
gleby i wód gruntowych rozmaite 
trucizny i substancje chorobotwórcze - 
trujesz środowisko i siebie! 

 
 
Dzięki segregacji śmieci przestają być czymś uciążliwym, a stają się 

cennymi surowcami! 
 
Zgodnie z przepisami, każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek 
wyposażyć posesję w pojemniki do gromadzenia odpadów! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządzono przez ALBEKO z siedzibą przy ul. Niemodlińskiej 79, 45-864 Opole 
 

 
Kto segreguje śmieci, ten przykładem świeci 

 
 

 
 

 
 Zbieraj odpady opakowaniowe w workach (będą one ponownie 

przetwarzane), albo odnoś posegregowane odpady do gniazd lub do Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Przed wrzuceniem do 
pojemnika zgniataj odpady plastikowe, kartony, puszki, itp.; 

 odpady wielkogabarytowe wystawiaj w ustalonych miejscach                              
w wyznaczonym terminie albo przekazuj je do Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych; 

 odpady niebezpieczne m.in.: zużyte świetlówki, zużyty sprzęt elektryczny              
i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki wystawiaj 
w ustalonych miejscach w wyznaczonym terminie albo przekazuj je do Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;  

 zużyty akumulator i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny możesz 
oddać przy okazji zakupu nowego akumulatora lub sprzętu elektrycznego                           
i elektronicznego;  

 na odpady budowlane i rozbiórkowe  zamów pojemnik u przedsiębiorcy 
odbierającego odpady na podstawie umowy zawartej przez mieszkańca z tym 
przedsiębiorcą;  

 kompostuj odpady organiczne lub segreguj w specjalnych workach albo 
przekazuj je do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 
 

 
 


