
USPRAWNIENIE SELEKTYWNEJ 
ZBIÓRKI PAPIERU I KARTONU W 
CELU RECYKLINGU

CO MOGĄ ZROBIĆ OBYWATELE

RECYKLING PAPIERU I KARTONU

CO MOGĄ ZROBIĆ GMINY

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.

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.

PAPIER I  
KARTON

Zmniejsza emisję gazów 
cielarnianych i zaoszczędza 
do 60% zużycia wody i 
energii w porównaniu do 

użycia włokien pierwotnych.

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

Ma sens ekonomiczny: 
dochody ze sprzedaży tworzyw 

dla gmin, opłacalne źródło 
surowców dla przemysłu.

Wydłuża cykl zycia włókien 
celulozowych z drewna 

używanych do produkcji papieru: 
dzięki recyklingowi papier 
bierze udział w 3 i pół 

cyklu a możliwe jest więcej.
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Papier jest jednym z najczęściej używanych materiałów w naszym 
codziennym życiu, służąc nam do: 

•  Komunikacji i przekazywania 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.
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