
Segregacja odpadów 

Segregacja śmieci nie powinna być tylko wymogiem unijnym, ale przede wszystkim osobistym 
każdego człowieka. Planeta jest naszym domem, który powinien być czysty i zadbany. Człowiek ma 
istotny wpływ na otaczające go środowisko – zarówno jeśli chodzi o ten pozytywny, jak i negatywny. 
Wiele działań prowadzi niestety do jego niszczenia. Jedną z najpopularniejszych form ochrony 
środowiska jest segregacja śmieci. 

Segregacja odpadów pozwala w następnym etapie na przetworzenie ich w procesie recyklingu, by 
powtórnie wykorzystać je w celu wytworzenia nowego produktu. Wywóz odpadów 
segregowanych jest więc bardzo ważny i potrzebny. Dzięki pozyskiwaniu surowców wtórnych 
zmniejsza się zużycie zasobów naturalnych, co niewątpliwie przynosi korzyść środowisku. 

Prawidłowa segregacja “u źródła”, czyli w domu to podstawowy, realny wkład w dbałość 
o środowisko, przejaw wysokiej kultury i świadomości ekologicznej, a ostatecznie także tańsza 
opcja pozbywania się odpadów. 

Segregacja odpadów często kojarzy nam się z ciężką i nie dla wszystkich przyjemną sytuacją – kilka 
koszy w domu, kolorowe kontenery na zewnątrz i problem z odpowiednim umieszczeniem śmieci. 
Nie jest to jednak takie trudne, a korzyści wynikające z tego procesu mają olbrzymi wpływ nie tylko 
na środowisko, ale również na globalną i lokalną społeczność. Należy bowiem pamiętać, że to nasz 
wspólny problem, który dzięki zachowaniu odpowiednich postaw możemy zminimalizować i 
przyczynić się do czystszego otoczenia. 

Dlaczego segregacja odpadów jest ważna? Statystycznie każdy z nas wytwarza w ciągu roku aż 360 kg 
śmieci różnego typu. Często chodzi o wyprodukowane ze szkła, tworzywa sztucznego lub papieru 
opakowania. Obecnie propagowana jest segregacja odpadów, która w wielkim skrócie polega na 
wrzucaniu do różnych pojemników odpadów organicznych, szkła kolorowego, szkła bezbarwnego, 
makulatury, metalu i plastiku. Warto zastanowić się, dlaczego właściwie segregacja odpadów jest tak 
ważna. 

Istotnym argumentem przemawiającym za segregacją śmieci jest oczywiście ochrona środowiska 
naturalnego. Sortowanie śmieci oraz późniejsze odzyskiwanie z nich różnych surowców to skuteczna 
metoda, by zapobiec stopniowemu przepełnianiu się składowisk odpadów. Recykling umożliwia nam 
ponadto wyraźne ograniczenie zużycia surowców naturalnych różnego typu. 

Korzyści z segregacji odpadów 

Selekcja odpadów niesie za sobą wiele korzyści, których nie zawsze jesteśmy świadomi. Rozdzielając 
je w gospodarstwie domowym ograniczamy tony śmieci, które zanieczyszczają środowisko, a to z 
kolei powoduje, że minimalizujemy zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. Innym dobrodziejstwem 
segregacji odpadów jest pozyskiwanie surowców wtórnych, co skutkuje mniejszym zużyciem 
zasobów naturalnych. Nie bez znaczenia jest fakt, że selektywna zbiórka odpadów jest tańsza. 
Segregacja śmieci zwiększa również naszą świadomość ekologiczną i odpowiedzialność za otoczenie, 
w którym na co dzień przebywamy. Działając systematycznie w ten sposób, wyrabiają się w nas 
nawyki porządku i oszczędności. 

Sortowanie śmieci zaczyna się w naszym domu, skąd trafiają one do odpowiednich pojemników. 
Warto mieć na uwadze, że od tego, w jaki sposób rozdzielimy odpady, zależy, ile z nich zostanie 
poddanych recyklingowi. Następnie wyspecjalizowana firma odbiera poszczególne grupy śmieci i 
zawozi je do zakładu gospodarowania odpadami. Tam wszystkie śmieci są poddawane procesowi 
oczyszczania, a te nieposegregowane trafiają do sortowni, gdzie zostają wyodrębnione te nadające 
się do dalszego odzysku. Po całym tym procesie odpady są przekazywane do recyklerów, którzy 
zajmują się ich przetwarzaniem, nadając im “drugie życie”. 



Recykling tworzyw sztucznych chroni nasze gleby i wody gruntowe. Proces ich rozkładu może wynosić 
nawet kilka tysięcy lat, a porzucone odpady mogą uwalniać silnie trujące substancje. 

Podsumowując, należy pamiętać, że stosując się do zasad segregacji śmieci przyczyniamy się do 
poprawy jakości powietrza, gleby i wody. Ograniczamy również liczbę odpadów w swoim otoczeniu, 
chroniąc zasoby naturalne, z których korzystamy nie tylko my, współcześnie żyjący, ale które będą 
służyły także kolejnym pokoleniom. 

Segregacja odpadów przynosi wymierne korzyści, wśród których można wskazać: 

 - ograniczenie masy odpadów zanieczyszczających środowisko, 

- zwiększenie świadomości ekologicznej, 

- wyrobienie nawyków porządku, oszczędności i gospodarności, 

- ograniczenie zagrożenia dla środowiska i zdrowia człowieka, 

- wydłużenie żywotności składowiska, 

- pozyskanie surowców wtórnych, 

- niższe zużycie surowców naturalnych, 

- uporządkowanie gospodarki odpadami, 

- tańszy system selektywnej zbiórki odpadów, 

- zmniejszenie kosztów eksploatacji składowiska, 

Bazując na konkretnych danych można wskazać kilka bezpośrednich korzyści z recyklingu 
poszczególnych surowców, na przykładzie dwóch wybranych surowców można wskazać korzyści 
płynące z recyklingu: 

Recykling papieru: 
- ogranicza zużycie energii o 75% 
- chroni 17 drzew przed wycięciem przy produkcji każdej tony (przy produkcji papieru z makulatury 
używa się tylko makulatury!) 
- ogranicza zużycie wody o ok. 60% 
- zmniejsza liczbę odpadów 
- ogranicza zanieczyszczenie powietrza o ok. 75% 

Recykling szkła: 
- ogranicza wydobycie surowców do produkcji szkła (piasku, wapienia, sody itp.), a tym samym 
zmniejsza degradację środowiska, 
- zmniejszenie zużycia wody zużywanej do produkcji o ok. 50%, 
- oszczędza energię zużywaną w procesie produkcyjnym o ok. 30%, 
- zmniejsza ilość odpadów produkcyjnych o 97%, 
- zmniejsza zanieczyszczenie powietrza o 14-20%. 

Podsumowując, segregacja odpadów to nie tylko chronienie środowiska naturalnego ale także 
sposób na naprawdę ogromne oszczędności. Śmieci produkowane przez nas każdego dnia to 
doskonałe źródło tzw. surowców wtórnych, czyli takich, które można wykorzystać ponownie. 
Opakowania wykonane z metalu, szkła, tektury, tworzyw sztucznych – wszystkie można stosunkowo 
łatwo i tanio przetworzyć. Co ważne, przetwarzanie surowców jest znacznie tańsze niż proces 
pozyskiwania surowca i produkcja różnych przedmiotów zupełnie od podstaw. Przykładowo 
wytapianie stali ze złomu oznacza dla nas oszczędność energii sięgającą nawet 95%. 



Segregacja odpadów przekłada się na wymierne korzyści dla nas wszystkich. Wrzucając do 
odpowiedniego kosza na śmieci papier i tekturę, przyczyniamy się do ratowania lasów przed wycinką. 
Jedna tona zgromadzonej makulatury dostarcza tyle surowca, co 17 drzew. Z surowca pozyskiwanego 
w wyniku recyklingu makulatury produkowane są kartony, teczki, zeszyty szkolne itd. Nie tylko 
zbieranie makulatury pozwala nam na wyraźne oszczędności. Tona szkła dostarcza surowca do 
wytworzenia ponad 3000 butelek półlitrowych, tona butelek typu PET w zupełności wystarcza, aby 
wyprodukować około 100 polarów, z kolei tona zużytej folii pozwoli na wyprodukowanie aż 55 550 
toreb na zakupy. Wykorzystywanie posegregowanych odpadów to również naprawdę duże 
oszczędności energetyczne. Przetworzenie jednej puszki z aluminium oznacza oszczędność energii, 
która z powodzeniem wystarczy do zasilania telewizora nawet przez trzy godziny. Recykling jednej 
zaledwie torby z plastiku pozwala na zaoszczędzenie energii umożliwiającej świecenie żarówki (60W) 
przez mniej więcej 10 minut. Liczby mówią same za siebie. Segregacja odpadów naprawdę się opłaca. 

 

 


