
Od odpadu do produktu
Segreguj odpady z ReFlexem
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Co to są ODPADY ?
To substancje lub przedmioty, których już nie potrzebujemy i je
wyrzucamy np. słoiki i butelki, stare kartony, gazety i wiele innych.



Ile odpadów produkujemy w naszych domach w ciągu roku?

1 rok 332 kg = 56 x

13 mln
odpadów
rocznie

1930
boisk piłkarskich
zasypanych do

wysokości bramki 
 



Wspólny system segregacji odpadów 
w Polsce

 



Co wrzucamy do żółtego pojemnika/worka?

PAMIETAJ!
odkręć, opróżnij,

zgnieć 



Co to są ODPADY ELASTYCZNE ?

płatkach śniadaniowych
chipsach, chrupkach
cukierkach i batonach 
budyniach, kisielach, galaretkach
karmie dla zwierząt w saszetkach

To niepotrzebne opakowania z tworzyw sztucznych 
na przykład po:



Dlaczego odpady elastyczne należy wrzucać 
do żółtego pojemnika/worka?



Droga odpadów elastycznych

Opakowania elastyczne
z naszych domów

Trafiają do żółtego 
pojemnika/worka

Potem trafiają do sortowni odpadów, 
gdzie są oddzielane

Następnie są prasowane w specjalne "kostki" i przewożone do recyklera



Droga odpadów elastycznych - cd.
Odpady trafiają 

do recyklera/firmy 
gdzie są przerabiane

 

Powstaje z nich granulat, 
z którego wytwarzane są

nowe produktu

Nowe produkty  to np. specjalne płyty, z których
można tworzyć na przykład meble



Cele programu Segreguj odpady z ReFlexem

więcej opakowań elestycznych - po np. płatkach śniadaniowych 

dbanie o środowisko i naszą planetę
       i batonach w żółtym pojemniku

 nie segregujemy ich dobrze
opakowania są małe
nie wszystkie firmy chcą je oddzielać od innych odpadów

Dlaczego tak mało odpadów elastycznych trafia do żółtego pojemnika?
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Co wrzucamy do niebieskiego pojemnika/worka?

PAMIĘTAJ!
zgnieć przed wrzuceniem



Co wrzucamy do zielonego pojemnika/worka?

PAMIETAJ!
opróżnij, nie myj przed wrzuceniem



Co wrzucamy do brązowego pojemnika/worka?



Co wrzucamy do czarnego/szarego pojemnika?



Sprawdź, czy wiesz, gdzie powinien trafić 
dany odpad!



 
opakowanie po płatkach śniadaniowych

 



 
zbity talerz

 



 
kartonik po mleku

 



 
niepotrzebne słoiki



 
opakowanie  batonie



 
opakowanie po galaretce

 



 
gazety i czasopisma

 



 
kości i ości



 
reklamówka

 



 
szklana butelka po napoju



 
zeszyt

 
 



 
skoszona trawa

 
 



 
puszka

 



 
zepsute owoce



 
Dziękuję za uwagę!
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