RECYKLING PAPIERU I KARTONU:

USPRAWNIENIE
SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
PAPIERU I KARTONU W
CELU RECYKLINGU

Zaoszczędza do 60% zużycia wody
i energii w porównaniu do użycia
włokien pierwotnych.

Pozwala zachować zasoby naturalne
i zmniejsza emisje gazów

cieplarnianych.

Ma potencjał do stworzenia 6 razy więcej
miejsc pracy niż spalarnie i 36 razy więcej
niż składowiska/wysypiska.

CZY WIESZ?

IMPACTPapeRec to konsorcjum 19 partnerów
reprezentujących cały łańcuch wartości papieru.
Jego celem jest uczynienie z Europy lidera zbiórki
papieru do recyklingu.

Pojekt otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej
w ramach programu Horyzont 2020 w zakresie
Badań Naukowych i Innowacji Zgodnie z umową o
grant nr 690182.

Nie musisz usuwać zszywek,
spinaczy czy plastikowych spoiw. Proces
recyklingu został zaprojektowany aby je
usuwać.
Wszystkie papierowe
koperty moge być poddane
recyklingowi. Nawet te z okienkiem,
ale nie te z wyściółką.
Papier i karton zanieczyszczone
jedzeniem nie mogą być
poddane recyklingowi, na przykład
pudełka po pizzy czy papierowe talerzyki
czy kubki powleczone plastikiem.

Postaraj się spłaszczyć pudełka
i kartony żeby oszczędzić
miejsce. Dzięki temu transport tworzyw
staje się bardziej zrównoważony.

IMPACTPapeRec
c/o ITENE
Instituto tecnológico del embalaje, transport y logística
Sustainability Area
Antonio Dobon
Parque Tecnológico C/ Albert Einstein, 1
46980 Paterna - Valencia
Phone: +34 96 182 00 00
Fax: +34 96 182 00 01
Email: adobon@itene.com, info@impactpaperec.eu
WIECEJ INFORMACJI O PROJEKCIE I
PARTNWERSTWIE

www.impactpaperec.eu

Papier jest jednym z najczęściej używanych materiałów w
naszym codziennym życiu, służąc nam do:
PAPIER

KARTON

• Komunikacji i przekazywaniu informacji (białe
kartki papieru, książki, gazety...)
• Ochrony, transportu i dostawy produktów
(pudełka kartonowe, torebki papierowe i inne
opakowania)

• Służy higienie (papier toaletowy, serwetki...) lub ma
specjalne zastosowanie (banknoty, znaczki, filtry
papierowe...)
Potrzebne jest usprawnienie selektywnej zbiórki papieru
i kartonu we wszystkich gminach w Europie aby zwiększyć
ich recykling oraz aby ograniczyć składowanie i spalanie
odpadów.
Recykling zużytego papieru i kartonu
zmniejsza nacisk na użycie zasobów
środowiskowych takich jak lasy, woda i
energia.
Recykling zużytego papieru i kartonu ma
sens ekonomiczny. Dla przemysłu
włókna pochodzące z recyklingu są tańszym
źródłem surowców pierwotnych. Dla gmin,
selektywna zbiórka i recykling cennych
tworzyw przynosi zyski, podczas gdy
spalanie i składowanie jest drogie.
Papier jest tworzony poprzez użycie włokien
celulozowych pochodzących z drewna, które
jest naturalnym i odnawialnym tworzywem.
Selektywna zbiórka papieru i kartonu oraz

recykling wydłużają życie włókien
o 3.5 raza a możliwe jest nawet więcej. Z

czasem, recykling powoduje utratę jakości
włókien więc nowe włókna są potrzebne aby
kontynuować cykl.

CO MOGĄ ZROBIĆ OBYWATELE

Najważniejszą rzeczą jaką obywatel
może zrobić to stosować się do
wytycznych dotyczących segregowania
i wrzucać papier i karton do
odpowiednich pojemników.

...

?

Obywatele mogą skontaktować
się z władzami gminy aby uzyskać
informacje i porady na temat systemu
zarządzania odpadami na ich
terytorium. Na koniec, obywatele mogą
kupować produkty które nadają się do
recyklingu w sklepach które aktywnie
wspierają recykling papieru i kartonu.

CO MOGĄ ZROBIĆ GMINY

Najważniejszą rzeczą którą gmina może
zrobić to zapewnić łatwy w użyciu i
zrozumiały system zbierania odpadów
dla obywateli i przedsiębiorstw.

...

?

Gminy mogą udostępnić obywatelom
i przedsiębiorstwom cenne informacje
na temat recyklingu aby uwrażliwić i
wytłumaczyć znaczenie selektywnej
zbiórki papieru i kartonu w celach
recyklingu.

PODRĘCZNIK Z NAJLEPSZYMI ROZWIĄZANIAMI
DOSTĘPNY NA:
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PAPIER I
KARTON

