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Problem zanieczyszczenia środowiska związany
jest  nie ty lko z i lością ,  a  przede wszystkim          
z  rodzajem generowanych współcześnie śmieci .
Znaczenie ma czas rozkładu poszczególnych
odpadów, ale także możl iwość ich przetwarzana
w procesach recykl ingu  i  kompostowania.

Od kilku dziesięcioleci konsumujemy więcej, niż nasza planeta jest w stanie nam

zapewnić, generując zanieczyszczenia środowiska i nadmierną emisję gazów

cieplarnianych. Szacuje się, że w ujęciu globalnym tylko 19% odpadów komunalnych jest

odzyskiwanych w procesie recyklingu lub kompostowania. Oznacza to, że większość

potencjalnych surowców i materiałów jest marnowana, a ogromne ilości

problematycznych śmieci lądują na składowiskach i trafiają do środowiska.

Kontynuacja trendów gospodarki linearnej działającej na zasadzie "weź - użyj

- wyrzuć", oznacza narastanie negatywnych skutków nadmiernej konsumpcji.

Dlatego konieczne jest wprowadzanie nowego modelu, przyjaznego

środowisku i opartego na zasadach  zrównoważonego rozwoju -

ODPADY
BIO

2 tygodnie do
12 miesięcy

Odpady biodegradowalne nie stanowią zagrożenia dla środowiska. Wiele      
z nich nadaje się na kompost, stanowiąc świetny nawóz dla roślin.
Najszybciej rozkładowi ulegają odpady pochodzenia naturalnego, takie jak
liście czy obierki warzyw i owoców.

Papier uznaje się za materiał ekologiczny, jednak istnieją różne jego
rodzaje, o odmiennym czasie rozkładu. Co ważne, makulaturę                         
z powodzeniem wykorzystuje się w procesie recyklingu do ponownej
produkcji wyrobów papierowych. 

3,4 MLD TON
szacowana ilość

odpadów
komunalnych w

2050 roku

1,6 MLN KM2
powierzchnia

Wielkiej Pacyficznej
Plamy Śmieci

METAL
50-200 lat

Czas rozkładu zależy od rodzaju metalu - ulegający korozji, rozłoży się już
w ciągu 10 lat, natomiast aluminium przetrwa nawet 200 lat. Złom metali
doskonale nadaje się do recyklingu i w zasadzie może być przetwarzany
nieskończenie wiele razy.

Plastik to w istocie wiele różnych materiałów o różnorodnych
właściwościach, czasie rozkładu i możliwościach przetwarzania. Niestety
nie każdy rodzaj plastiku nadaje się do recyklingu. Istotny problem  
 stanowią produkty jednorazowe i wielomateriałowe.

SZKŁO
ok. 4000 lat

Według niektórych źródeł szkło nie rozkłada się wcale. Co jednak ważne,
materiał ten nie jest toksyczny ani szkodliwy, a opakowań szklanych
możemy używać wielokrotnie i przetwarzać niezliczoną ilość razy.

GLOBALNY PROBLEM
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PAPIER
2 tygodnie do

6 miesięcy

PLASTIK
100-1000 lat
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