ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW

W dzisiejszych czasach wszystkie produkty sprzedawane są w opakowaniach, które po
zużyciu produktu stają się odpadem. Zapobieganie powstawaniu i zmniejszenie ilości
wytwarzanych odpadów to główne i podstawowe cele w gospodarce odpadami. Zapobieganie
powstawaniu odpadów jest najbardziej pożądaną i zdecydowanie najlepszą metodą
gospodarowania, jako że brak odpadów oznacza brak problemów z nimi związanych, takich jak
zbieranie, transport czy unieszkodliwianie – a wszystkie te metody w mniejszym lub większym
stopniu wymagają nakładów finansowych, użycia energii i materiałów. Niesegregowane
i niezagospodarowane śmieci, które każdy z nas wyrzuca każdego dnia, trafiają na wciąż
powiększające się składowiska odpadów. Pamiętajmy jednak, że kosztami ich utrzymania
jesteśmy przecież obciążani my wszyscy.
Niesegregowane odpady, które nie są poddane procesowi segregacji i nie są
zagospodarowane w odpowiedni sposób trafiają na coraz to powiększające się składowiska
odpadów. Powstawanie odpadów powinno być eliminowane lub ograniczane przez
wytwarzających odpady i ich odbiorców. Powinniśmy minimalizować wytwarzanie odpadów.
Warto również się zastanowić, jak postępować aby odpadów powstawało jak najmniej,
z korzyścią dla środowiska.
Każdy z nas, mieszkańców, może w swoim domu podjąć działania sprzyjające ograniczaniu
powstawania odpadów. Poniżej prezentujemy kilka prostych zasad, dzięki którym można
znacznie ograniczyć ilość produkowanych przez nas śmieci i tak:
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robiąc zakupy należy pamiętać o tym aby były one przemyślane co oznacza, że
powinniśmy kupować tylko tyle, ile naprawdę potrzebujemy.
zawsze zabierajmy ze sobą torbę z materiału wielokrotnego użytku - torba taka jest
pojemna, wytrzymała i będzie służyć nam całe lata, a po zwinięciu zajmuje mało
miejsca.
unikaj jednorazowych naczyń np. plastikowych sztućców czy papierowych talerzyków.
unikaj plastiku, puszek, oraz niepotrzebnych opakowań.
stosuj opakowania produktów wielokrotnego użytku, które dają nam gwarancję
oszczędności i ochrony środowiska.
kupuj produkty w opakowaniach zwrotnych, które można powtórnie wykorzystać: np.
zamiast butelek plastikowych kupujmy butelki szklane, ponieważ szklana butelka może
być wykorzystana powtórnie, podczas gdy plastikowa butelka jest jednorazowa.
ograniczaj ilość zbędnej korespondencji papierowej
wysyłaj korespondencję pocztą elektroniczną zamiast tradycyjnych listów,
zrezygnuj z papierowych faktur i rachunków za media i usługi oraz z tradycyjnych
wyciągów bankowych na rzecz dokumentów przekazywanych w wersji elektronicznej,
jeżeli musisz coś wydrukować, to drukuj dwustronnie,
tam gdzie to możliwe wykorzystuj papier wcześniej zapisany jednostronnie.
kupuj zamiast zwykłych, jednorazowych baterii akumulatorki, które można wielokrotnie
ładować.
jeżeli masz możliwość kompostuj odpady. Jest to najbogatsze źródło materii organicznej
w formie próchnicy. Próchnica posłuży do nawożenia Twojego ogródka.
ze szklanych opakowań usuń zakrętki, zaciski, gumowe uszczelki oraz resztki żywności,

•
•

z odpadów papieru i tektury usuń elementy z tworzyw sztucznych i metali (np. spinacze,
zszywki i okładki),
rozdziel opakowania składające się z różnych tworzyw np. wytłoczki z tworzywa od
tekturki, folię aluminiową zamykającą pojemnik z tworzywa po jogurtach lub serkach
od pojemniczka.

Segregując śmieci znacząco przyczyniasz się do ochrony środowiska. Dzięki segregacji
możliwe jest odzyskanie ogromnej ilości surowców i pieniędzy. Przykładowo, produkując
puszkę ze złomu, można zaoszczędzić nawet 96% energii, zmniejszyć zanieczyszczenie wody o
97% i zdecydowanie ograniczyć negatywny wpływ jaki ma na środowisko produkcja aluminium.
Segregacja to czysty zysk. Zanim wyrzucisz odpady surowcowe przygotuj je tak, aby nadawały
się do recyklingu.

Zachęcam również do odwiedzenia poniższych linków stron internetowych, które poszerzą
naszą wiedzę na temat postępowania z odpadami:
http://naszesmieci.mos.gov.pl/
http://ekoszyk.mos.gov.pl/
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