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SEGREGACJA
Instytut Badań Rynkowych i Społecznych przeprowadził badania, z
których wynikło, że aż 90,6% Polaków segreguje śmieci. Dodatkowo 67%
ankietowanych uważa, że robią to również ich sąsiedzi. W praktyce ta liczba
jest o wiele mniejsza. Okazuje się, iż tak naprawdę śmieci segreguje jedynie
35% polskiego społeczeństwa. Sytuację tę czyni gorszą fakt, iż szacuje się, że
każda polska rodzina dziennie wyrzuca ok.3 kg odpadów.
Jeszcze do niedawna segregowali jedynie nieliczni, ponieważ większość
uważała to za “bez sensu”, gdyż “później i tak wszystko zostanie zmieszane
razem”. Jednakże wprowadzono kary pieniężne, które czterokrotnie mogą
powiększyć opłatę za złą segregację śmieci. Oznacza to, że jeśli przykładowo w
danej gminie opłata za wywóz śmieci wynosi 20 zł, a śmieci nie będą
segregowane, opłata może wzrosnąć do 80 zł za osobę.
Zacznijmy od tego, dlaczego warto segregować śmieci. Przede wszystkim
mniej zapłacimy za ich wywóz, lub cena nie wzrośnie, dodatkowo oszczędzamy
energię. Spalanie mieszanin śmieci jest niebezpieczne i źle wpływa na
atmosferę. Z posegregowanych odpadów jesteśmy w stanie uzyskać paliwa
alternatywne. Warto również wyrzucać odpady do odpowiednich pojemników
z uwagi na zanieczyszczenie środowiska. W ten sposób zmniejszamy jego
skażenie, czyli postępujemy ekologicznie. Nadajemy im zatem drugie życie;
śmieci zostaną przeznaczone na recykling. Segregując, również zmniejszamy
emisję szkodliwych gazów, które mają negatywny wpływ na naszą atmosferę,
co skutkuje zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi.
Obecnie dzielimy śmieci na pięć pojemników: papier, szkło, metale i
tworzywa sztuczne, odpady zmieszane oraz bioodpady. Początkowo może
wydawać się to skomplikowane, ale chcemy pokazać, że wcale tak nie jest.

Znamy już zasady prawidłowej segregacji śmieci. Większość ich typów
będzie się u nas powtarzać, dzięki czemu szybko można się nauczyć, do którego
pojemnika je należy wrzucić. Jednak zdarzą się odpady, które trudno będzie
sklasyfikować. Prawdopodobnie będzie to bateria, świetlówka lub zużyty
sprzęt - te rzeczy zawozić powinniśmy do lokalnego Punktu Selektywnej
Zbiórki. Przeterminowane leki mają swój specjalny pojemnik w aptekach.
Odpady wielkogabarytowe odbierane są z posesji według uzgodnionego
harmonogramu, a odpady budowlane i rozbiórkowe można wyrzucić
nieodpłatnie raz w roku w workach biodegradowalnych. W każdej chwili
również
można
skorzystać
z
wyszukiwarki
odpadów
(https://www.goap.org.pl/wyszukiwarka-odpadow/wyszukaj).
Na sam koniec podzielimy się z wami kilkoma ekologicznymi poradami,
które przydają się w segregacji:
opróżniaj opakowania z resztek żywności;
szkło i bioodpady wyrzucaj bez worków;
odkręcaj metalowe i plastikowe nakrętki;
zgniataj metalowe puszki i plastikowe butelki;
Znacie już teorię segregowania śmieci - pora zastosować je w praktyce!
Wierzymy, że dzięki temu pomożemy naszej planecie i poprawimy sobie
samym jakość życia. Dbajmy o Ziemię i patrzmy, jak dzięki naszym prostym
czynom odżywa na nowo.
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