
Od odpadu do produktu
Segreguj odpady z ReFlexem

www.projektReFlex.pl    



Co to są ODPADY ?
To substancje lub przedmioty, których się pozbywamy, zamierzamy się
pozbyć lub do których pozbycia się jesteśmy zobowiązani.



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 
 



PAPIER
SZKŁO
 METAL, 
 TWOZRYWA SZTUCZNE

 
650 tys. ton plastikowych

opakowań
BIO

POZOSTAŁE

 
Co znajduje się w naszych koszach?

5% stanowią opakowania
elastyczne

 

15%
 

15%

 

12%

 

35%
 

23%



Cykl życia odpadów
 



Wspólny system segregacji odpadów 
w Polsce

 



Co wrzucamy do żółtego pojemnika/worka?



Co to są ODPADY ELASTYCZNE ?

płatkach śniadaniowych
chipsach, chrupkach
cukierkach i batonach 
przyprawach
budyniach, kisielach, galaretkach
produktach instant np. zupkach, sosach
mleku w proszku, kaszce dla dzieci
karmie dla zwierząt w saszetkach

To niepotrzebne opakowania wielomateriałowe  i opakowania z tworzyw
sztucznych.

Należą do nich opakowania po:



Dlaczego odpady elastyczne 
należy wrzucać do 
żółtego pojemnika/worka?



Droga odpadów elastycznych

Opakowania elastyczne
pochodzą z gospodarstw

domowych 

Trafiają do żółtego 
pojemnika/worka

Następnie są wydzielane 
w sortowni odpadów

Po procesie sortowania są prasowane w specjalne bele, aby zajmowały mniej miejsca 
i aby do minimum ograniczyć emisję CO2 związaną z ich transportem



Droga odpadów elastycznych - cd.
Odpady elastyczne trafiają do recyklera –

tam następuje ich rozładunek,
doczyszczanie i poddawanie procesom

fizycznym (np. podgrzewanie) 
i mechanicznym (np. rozdrabnianie)

 

Tak przygotowany surowiec
wtórny (granulat) znajduje

zastosowanie 
w wytwarzaniu nowych

produktów
Służy on do wyrobu np. płyt wygłuszeniowych 

i konstrukcyjnych w przemyśle meblarskim



surowiec wtórny, pozyskany z elastycznych odpadów
opakowaniowych, można wielokrotnie przetwarzać
w te same produkty, podobnie jak to jest 
w przypadku aluminium czy szkła?

Czy wiesz, że...



Cele programu Segreguj odpady z ReFlexem

Zwiększenie zbiórki i recyklingu opakowań elastycznych
Wzrost wykorzystania surowców wtórnych
Realizacja zobowiązań środowiskowych
Wspieranie rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego w Polsce

opakowania te są wykorzystywane w małych formatach
 nie segregujemy ich właściwie
instalacje nie są zainteresowane ich wysortowywaniem

Obecnie poziom recyklingu odpadów elastycznych jest niski, ponieważ:
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Co wrzucamy do niebieskiego pojemnika/worka?



Co wrzucamy do zielonego pojemnika/worka?



Co wrzucamy do brązowego pojemnika/worka?



Co wrzucamy do czarnego/szarego pojemnika?



Co to jest PSZOK*?
*Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

to miejsce, w którym możesz bezpłatnie oddać odpady problemowe,
powstające w Twoim domu



Jakie odpady
oddajemy do
Punktu
Selektywnego
Zbierania
Odpadów
Komunalnych
(PSZOK) ?



Sprawdź, czy wiesz, gdzie powinien trafić dany
odpad!



 
opakowanie po płatkach śniadaniowych

 



 
stare radio

 



 
kartonik po mleku

 



 
niepotrzebne słoiki



 
opakowanie  batonie



 
opakowanie po kakao

 



 
gazety i czasopisma

 



 
zużyte baterie

 



 
opakowanie po karmie dla zwierząt

 



 
stare opony



 
zatłuszczone opakowanie po pizzy

 
 



 
skoszona trawa

 
 



 
stłuczony kubek

 



 
papierek po maśle



 
przeterminowane lekarstwa

 



 
Dziękuję za uwagę!
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