
Materiał opracowany przez 

Urząd Gminy Krzczonów 

Skutki palenia śmieci UWAGA na odpady medyczne! 

Jak śmiecić mniej? 

Dziękujemy za  

segregację śmieci! 

Dzięki temu znacząco przyczyniasz się do ochrony środowiska! 

Tym samym umożliwiasz odzyskanie ogromnej ilości surowców 

wtórnych oraz pieniędzy! 

krzczonow.pl/odpadowe-abc 

Recykling w liczbach 

Więcej informacji na: 

Apelujemy do wszystkich mieszkańców naszej gminy, aby oddzielać 

tzw. frakcję suchą od odpadów medycznych, takich jak: 

 
  

 
 

 

 

 
których nie wolno wyrzucać do pojemników na odpady komunalne!  

  

Jest to potencjalne zagrożenie mikrobiologiczne (wirusowe zapalenie 

wątroby, tężec itp.) dla pracowników Zakładu Zagospodarowania 

Odpadów (ZZO), którzy często muszą ręcznie sortować śmieci! 
 

Odpady medyczne należy przekazywać do Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Krzczonowie, gdzie 

zostaną odpowiednio zagospodarowane. 
 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników ZZO uczulamy 

wszystkich mieszkańców na ten bardzo istotny problem.  

źródło: recykling.pl 

igły oraz 

strzykawki 

pojemniki 

po lekach 

zużyte 

opatrunki 

zestawy 

iniekcyjne 

= o 25% mniejsze zużycie energii 

o 75% mniej zanieczyszczeń powietrza 

uratowanie 17 drzew o wysokości ok. 6 m 

o 30% mniejsze zużycie energii 

o 50% mniejsze zużycie wody 

o 20% mniej zanieczyszczeń powietrza = 
możliwość odzysku do 15 razy 

kupuj tylko tyle, ile potrzebujesz 
 

wybieraj produkty w dużych opakowaniach 
 

podczas zakupów wybieraj produkty trwałe - zwracaj uwagę 

na datę przydatności do spożycia 
 

idziesz na zakupy? weź torbę z domu 
 

unikaj jednorazowych produktów np. plastikowych naczyń 
 

jeśli masz przydomowy ogródek to kompostuj odpady 

organiczne – to ok. 31% Twoich śmieci (mogą posłużyć 

potem jako nawóz - obecna technologia pozwala na 

bezpieczne i nieuciążliwe przechowywanie kompostu) 

Szczególnie narażone są dzieci! Pomyśl o nich zanim znowu 

wrzucisz śmieci do ognia! 

ryzyko pożaru 

(poprzez zapłon 

sadzy w kominie) 

uszkodzenie pieca 

i zatykanie komina 

przez sadzę 

26 000 L zaoszczędzonej wody 1 tona 

makulatury 

= 
o 96% mniejsze zużycie energii 

o 97% mniejsze zużycie wody 

1 tona złomu 

aluminiowego 

1 szklana 

butelka 

oszczędność 4 ton boksytu (rudy aluminium) 

Jakie są korzyści dla Ciebie i gminy? 

Zmniejszasz koszty recyklingu 

Ograniczasz emisję szkodliwych substancji, dzięki 

czemu chronisz swoje zdrowie i środowisko 

Tańsza, selektywna zbiórka śmieci to zmniejszenie 

Twoich opłat za gospodarowanie odpadami 

Wyrabiasz nawyk gospodarności i oszczędności, masz 

większą świadomość ekologiczną  

Przyczyniasz się do tworzenia nowych miejsc pracy 

skażenie wody, gleby 

i roślin (warzyw i owoców) 

emisja pyłów oraz trujących 

związków chemicznych 

NH3 

alergie 

niewydolność układu 

oddechowego 

udary mózgu 

choroby serca 

nowotwory 

Skutki zdrowotne 


