Materiał dofinansowany przez WFOŚiGW w Łodzi

SEGREGUJ ODPADY
CZYLI
RADY NA ODPADY
Podstawy prawne
Dyrektywa ramowa w sprawie odpadów z 2008 r. zakłada zbliżenie się Unii Europejskiej do
"społeczeństwa recyklingu", dążącego do eliminacji wytwarzania odpadów i do wykorzystywania
odpadów jako zasobu. Nowa ustawa o odpadach z 2012 r. definiuje pojęcie selektywnego zbierania,
a art. 23. 1. ustawy podaje, że odpady zbierane są w sposób selektywny.
Odpady komunalne (śmieci) - wszystkie odpady powstające w gospodarstwach domowych (papier
i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania (wielomateriałowe, ze szkła), odpady
wielkogabarytowe, odpady ulegające biodegradacji, odpady kuchenne, budowlane i rozbiórkowe,
zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady niebezpieczne (np. leki, chemikalia, farby, kleje,
rozpuszczalniki), zużyte baterie, akumulatory i opony, odzież oraz tekstylia).

Od 1 lipca 2013 r. obowiązują
nowe zasady odbioru i segregacji
odpadów, regulowane ustawą
z dnia 13 września 1996 r.
o
utrzymaniu
czystości
i porządku w gminach.

RECYKLING
Wywodzi się z angielskiego
„recycle”, czyli przetworzyć,
rozumiany współcześnie jako
proces odzysku.
Oznacza proces polegający
na odzyskiwaniu, a następnie
przetwarzaniu surowców
wtórnych z różnych odpadów,
tj. papieru, szkła, złomu,
tworzyw sztucznych itp.

Zasady segregacji
odpadów komunalnych w Łodzi

Zbiórka odpadów
komunalnych w Łodzi

3 pojemniki/ worki:

Bez segregacji
1 pojemnik/worek

• SUROWCE
• MOKRE BIO

Z segregacją odpadów
3 pojemniki/ worki

• POZOSTAŁE PO SEGREGACJI

Pojemnik
SUROWCE

op

Opakowania
plastikowe
po artykułach
spożywczych

e
kło w
Sz anio
ow
ak

Tetra Pak

Makulatura
Metale i opakowania
z metalu
Puszki po napojach
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Pojemnik

Pojemnik
MOKRE-BIO

ODPADY POZOSTAŁE PO SEGREGACJI

• odpady kuchenne tj. resztki owoców
i warzyw np. obierki z jabłek, gruszek,
cytrusów,
• liście np. nać marchwi, liście kapusty,
kalarepy, rzodkiewki itp.,
• fusy od herbaty i kawy wraz z filtrami
i skorupki od jaj,
• ręczniki papierowe nie zabrudzone
detergentami i innymi środkami
chemicznymi.

•zabrudzone papiery i folie,
•zatłuszczone opakowanie np. po smalcu, maśle, margarynie,
•ręczniki papierowe po czyszczeniu zabrudzone detergentami
i innymi środkami chemicznymi,
• zużyta, zniszczona i zabrudzona odzież,
•filtry z odkurzaczy,
•odpady z utrzymania czystości i porządku w mieszkaniach
(zmiotki),
• pampersy, chusteczki higieniczne, serwetki, waciki itp.,
• resztki mięs, wędlin, ryb, kości.

Zbiórka innych rodzajów odpadów komunalnych
Punky Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK) funkcjonują w Łodzi pod nazwą
Punkty Dobrowolnego Dostarczania Odpadów
[PDDO]
1) ul. Zamiejska 1 w Łodzi,

2) ul. Kasprowicza 10 w Łodzi
3) Miejska Kompostownia,
ul. Sanitariuszek 70/72 w Łodzi (trawa, liście)
Posortowane odpady przyjmowane
są bezpłatnie 1 raz w miesiącu.

Punkty Dobrowolnego Dostarczania
Odpadów [PDDO] w Łodzi przyjmują:
-

Zbiórka
elektrośmieci
w Łodzi

Elektrośmieci nie wolno wyrzucać do śmietnika!
Grozi za to kara grzywny 5000 zł.
 Dostarczamy do PDDO [ Łódź]
Bezpłatny odbiór dużych elektrośmieci z domu
 Informacja: www.elektrosmieci.pl

Meble i inne odpady wielogabarytowe,
Zużyte opony,
Odpady budowlane i rozbiórkowe,
Zużyte baterie, akumulatory,
Zużyte lampy fluorescencyjne i świetlówki,
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
Odpad zielone,
Leki i chemikalia oraz opakowania po nich.

Zbiórka
przeterminowanych leków
i termometrów rtęciowych

Lista wyznaczonych aptek w dzielnicach
Łodzi, adresy aptek na stronie:
http://www.czystemiasto.uml.lodz.pl/przeter
minowane_leki
Metalowe czerwone pojemniki

Czy wiesz, że……..

Zbiórka
zużytych baterii
• Lista wyznaczonych punktów w dzielnicach
Łodzi
[Adresy na stronie:
http://www.czystemiasto.uml.lodz.pl/zbieramy_
zuzyte_baterie

Orientacyjny czas rozkładu:
• Resztek jedzenia - 2 miesiące
• Papieru - 6 miesięcy
• Gumy do żucia – to 5 -30 lat
• Kubka styropianowego - 50 lat
• Metalowej konserwy – 80 lat
• Puszki aluminiowej - do 150 lat
• Reklamówki – od 100 do 400 lat
(biodegradowalne 6 miesięcy)
• Pieluchy 450 lat
• Butelki PET od 100 -1000 lat
• Butelki, słoika szklanego - powyżej 4 tysięcy lat
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