
DAJ PRZEDMIOTOM DRUGIE 

ŻYCIE!

Co można zrobić z odpadów

i niepotrzebnych przedmiotów?

Co JA mogę zrobić z odpadów

i niepotrzebnych przedmiotów?

czyli

Prezentacja przygotowana z użyciem materiałów edukacyjnych i 

graficznych

udostępnionych przez Ministerstwo Klimatu.

naszesmieci.mos.gov.pl



- przeciętny Polak 

wytwarza rocznie ponad 

320 kg śmieci

Źródło:
- Raport GUS - "Gospodarka mieszkaniowa i infrastruktura komunalna w 2018 r.”
- Baza danych o odpadach: https://ibdo.pl/?page_id=433

- jeśli zebralibyśmy te 

śmieci w jednym miejscu 

byłoby to ok 2 m3

Ty

śmieci, które 
produkujesz
w ciągu roku



Z papieru można 

zrobić:

- nowe książki, zeszyty

i gazety

- papier toaletowy

- filtry do kawy

- opakowania do jajek

- klosze oświetleniowe

i abażury

- maseczki ochronne



Co JA mogę zrobić

z zużytym papierem?

- sprzedać na skupie 

makulatury

- zrobić papier czerpany

- oddać w ramach akcji 

charytatywnych

- wrzucić do

niebieskiego

pojemnika



Z metalu i tworzyw 

sztucznych można 

zrobić:

- butelki z tworzyw 

sztucznych

- torby wielokrotnego 

użytku, folie

- meble ogrodowe

- zabawki, długopisy

- ekrany przeciwhałasowe

- ramy okienne



Co JA mogę zrobić

z metalami i tworzywami 

sztucznymi?

- sprzedać na skupie

- zbudować z nich coś 

nowego

- nakrętki oddać w 

ramach akcji 

charytatywnych

- wrzucić do

żółtego

pojemnika



Z szkła można 

zrobić:

- nowe szklane opakowania 

np. słoiki

- szklanki i kieliszki

- szklane dekoracje

- kafelki i blaty 

kuchenne

- materiały budowalne, 

np. włókno szklane, 

materiały porowate, 

szkło piankowe



Co JA mogę zrobić

z szkłem?

- słoiki umyć i 

powtórnie 

wykorzystać

- zrobić ozdoby

- wrzucić

do zielonego

pojemnika



Z odpadów 

biodegradowalnych 

można zrobić:

- nawozy do warzyw, 

drzew, krzewów i 

kwiatów 

- biogaz do produkcji 

ciepła

i prądu

- podłoża do uprawy 

warzyw oraz kwiatów



Co JA mogę zrobić

z odpadami bio?

- kompost – nawet 

jeśli nie mam 

ogródka mogę 

wykorzystać go jako 

podłoże do kwiatów

- wrzucić

do brązowego

pojemnika



Z ubrań można 

zrobić:

-nowe ubrania

-ściereczki

-wysokiej jakość 

papier

-izolacje samochodowe 

lub wypełnienia 

siedzeń

UBRANIA I ODPADY 

TEKSTYLE



Co JA mogę zrobić

z ubraniami?

- wymienić się 

znajomymi

- zrobić z nich 

ozdoby, przedmioty 

użytkowe

- oddać w ramach akcji 

charytatywnej

- wrzucić do pojemnika

na używaną odzież

Pamiętaj!

Nigdy nie wyrzucaj

ubrań do śmietnika!

Ubrania najczęściej składają 

się one z trudnych do 

przetworzenia sztucznych 

materiałów lub kombinacji 

wielu różnych materiałów.

Ubrania trzeba oddać do 

profesjonalnego recyklingu!



Piramida 

niemarnowania

czyli, 

co zrobić, 

jeśli 

potrzebujesz

np. nowego

ubrania

1. UŻYJ TEGO CO MASZ (NP. NAPRAW)

2. POŻYCZ OD KOGOŚ

3. WYMIEŃ SIĘ

4. KUP UŻYWANE

5. KUP

NOWE







Więcej bardzo inspirujących i 

wartościowych materiałów znajdziecie na 

stronie Ministerstwa Klimatu

naszesmieci.mos.gov.pl


