
 Toniemy w śmie-

ciach. Ale można sobie dać z 

tym radę i odpady zamieniać 

w surowce wtórne. Odpady - 

to wszystkie przedmioty oraz 

substancje stałe i ciekłe po-

wstałe w wyniku działalności i 

bytowania człowieka. 

Odpady dzielimy na : 

* przemysłowe ( charaktery-

styczne dla działalności prze-

mysłowej), 

* komunalne ( odpady 

powstające w gospodarstwach 

d o m o w y c h ,  o b i e k t a c h 

użyteczności publicznej, 

odpady uliczne). 

Co dzieje się z naszymi śmieciami?  

Czy mają drugie życie? 

Wyrzucane śmieci zmieniają 

miejsce swojego pobytu, żyją 

drugim życiem. Oto kilka 

najpopularniejszych metod 

zagospodarowania śmieci: 

- składanie (90% śmieci ląduje 

na źle zabezpieczionych 

wysypiskach), 

- spalanie – najczęściej 

s t o s o w a n a  m e t o d a 

unieszkodliwiania odpadów, 

przeprowadzana w specjalnych 

spalarniach, odzyskuje się 

wówczas 15-18% energii 

elektrycznej, 

- kompostowanie– naturalna 

metoda unieszkodliwiania i 

z a g o s p o d a r o w y w a n i a 

odpadów w kontrolowanych 

warunkach z dostępem 

powietrza, w odpowiedniej 

temperaturze i wilgotności, 

- przerób odpadów na paliwo 

stałe –metoda ta ma bardziej 

charakter eksperymentalny, z 

odpadów w wyniku specjalnej 

obróbki uzyskuje się paliwo 

stałe w postaci brykietów lub 

granulatu, 

- recykling –zbiórka i ponowne 

wykorzystanie surowców 

wtórnych. Recykling to 

n a j l e p s z a  m e t o d a 

zagospodarowania śmieci. 

Segregując nasze odpady, 

zmniejszamy liczbę śmieci 

skazanych na wieczne leżenie 

na wysypisku, nawet o 70%. 

Tym samym oszczędzamy 

z a s o b y  n a t u r a l n y c h 

surowców, oszczędzamy 

pieniądze i energię. Aby 

ograniczyć ilość śmieci, stosuj 

następujące zasady: 

* unika j  sk ładowan ia 

odpadów (np.: na zakupy 

chodź z własną torbą z 

materiału),     

*  k u p u j  n a p o j e  w 

opakowaniach zwrotnych, 

 *  odzyskuj surowce wtórne 

(segreguj odpady).  

Pamiętaj, że los Ziemi 

zależy od nas wszystkich !!! 

Kacper  

Czy śmieci mogą mieć drugie życie ? 

 Waste Electrical and Electronik 

Equipment, oznacza to Zużyty Sprzęt 

Elektryczny i Elektroniczny  skrót WE-

EE. W Polsce zamiast WEEE mówi się 

ZSEE.  

 ZSEE to wszystkie urządzenia  

zasilane elektrycznie (z sieci lub przez  

baterie) albo działające poprzez wykorzy-

stanie pola elektromagnetycznego. Są to 

takie urządzenia , z których już nie korzystamy 

ponieważ się zużyły, bądź są przestarzałe, na 

przykład zużywają dużo energii. 

Co znaczy ZSEE ? 
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W tym numerze: 

Zużyty sprzęt elektrycz-
ny i elektroniczny nie-
prawidłowo składowany 
lub samodzielnie roz-
montowywany może 
stanowić zagrożenie dla 
środowiska naturalnego 
i co za tym idzie dla 
każdego z nas. Zawarte 
w nim metale ciężkie 
(takie jak rtęć, kadm) 
muszą być we właściwy 
sposób odzyskiwane, 
zmagazynowane i zuty-
lizowane. 

 

EKO WIEŚCI 



Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny dzieli się na dziesięć grup.  

1. Do pierwszej grupy należą wielkogabarytowe urządzenia AGD np.: lodówki, zamrażarki, 

pralki, zmywarki, kuchenki , grzejniki elektryczne, klimatyzatory, wentylatory. 

2. Do drugiej grupy należą małogabarytowe urządzenia AGD np.: żelazka, odkurzacze, toste-

ry, miksery, frytkownice, suszarki, golarki, depilatory, zegarki oraz wagi. 

3. Grupę trzecią stanowi sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny np.: laptopy, kompu-

tery, drukarki, kalkulatory, faksy, aparaty fotograficzne. 

4. Do czwartej grupy należy sprzęt RTV np.: radioodbiorniki, telewizory, magnetofony, kamery, 

dyktafony, video, DVD, wzmacniacze, instrumenty muzyczne. 

5. Piątą grupę stanowi sprzęt oświetleniowy np.: żarówki, lampy, świetlówki. 

6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne stanowią szóstą grupę. Należą do nich np.: wiertar-

ki, piły, maszyny do szycia, narzędzia do obróbki  i metalu, narzędzia do nitowania, skręcania, 

spawania, lutowania, oraz kosiarki. 

7. Siódma grupa to zabawki np.: kolejki elektryczne tory wyścigowe, gry video, automaty na 

żetony, komputerowo sterowane urządzenia do ćwiczeń sportowych. 

8. Do ósmej grupy zaliczamy przyrządy medyczne np.: sprzęt do dializoterapii, radioterapii, 

badań kardiologicznych, wentylacji płuc, zamrażarki i inne elektryczne urządzenia medyczne. 

9. Dziewiąta grupa to przyrządy do kontroli np.: czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty, 

urządzenia pomiarowe i panele kontrolne. 

10. Ostatnią grupę stanowią automaty do wydawania np.: napojów, słodyczy, biletów oraz ban-

komaty. 

 

Inne sprzęty np.: zepsute od-

kurzacze możesz oddać do 

gminnego punktu zbierania 

zużytego sprzętu. 

 

III. Nie demontuj ZSEE sam! 

Demontaż to skomplikowany 

proces, który powinien być 

wykonany w specjalistycznych 

zakładach, przez doświadczo-

nych techników i przy zacho-

waniu wszelkich środków 

ostrożności. 

 

IV. Nie chomikuj! 

Kupując nowy sprzęt często 

wrzucasz do szuflady, upy-

chasz w szafach lub groma-

dzisz w piwnicy z myślą, że 

I. Nie wyrzucaj ZSEE! 

Nie porzucaj zużytych sprzę-

tów np.; pralek, telefonów, 

elektrycznych golarek, lodó-

wek w lasach, przydrożnych 

rowach czy na śmietniku. 

Zgodnie z prawem grozi za to 

wysoka kara . W ZSEE znaj-

dują się szkodliwe substancje 

chemiczne, które mogą prze-

dostać się do wody, gleby i 

powietrza. 

 

II. Oddawaj ZSEE do punktu 

zbierania w twojej gminie lub do 

sklepu! 

Kupując nowe urządzenia 

elektryczne lub elektroniczne, 

stare tego samego typu masz 

prawo pozostawić w sklepie. 

może kiedyś…. Jeszcze się 

przyda. Lepiej oddaj go ko-

muś, kto z niego skorzysta, a 

własny zaniesie do punktu 

ZSEE. 

 

V. Oszczędzaj energię i surowce!  

Jeśli musisz wymienić swój 

sprzęt, zastąp go ekonomicz-

nym i spełniającym wysokie 

standardy ochrony środowi-

ska. Wymień „prądożerne” 

przestarzałe urządzenie na 

takie, które potrzebują jak 

najmniej energii. Wyłączaj 

urządzenia, gdy ich nie uży-

wasz, stosuj energooszczędne 

źródła światła. 

     Elektrośmieci co to takiego ?  

Pięć złotych zasad postępowania z ZSEE 

Przepisy kategorycznie 

zabraniają wyrzucania 

e l e k t r o ś m i e c i  w 

m i e j s c a c h 

niedozwolonych. Grozi 

za to kara grzywny od 

500 do 5000 złotych ! 
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 Życie sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

Niezbędnik słownikowy 

 Sprzęt, urządzenie 

elektryczne i elektroniczne 

powstaje w fabryce przy uży-

ciu surowców i energii. Goto-

wy produkt trafia na rynek 

poprzez hurtowników. W 

hurtowniach zaopatrują się 

sklepy, do których na zakupy 

udajemy Się my. Z zakupione-

go sprzętu korzystamy przez 

pewien czas, dopóki spełnia 

on nasze oczekiwania. Gdy 

uznajemy, że urządzenie stało 

się przestarzałe i mało atrak-

cyjne dla nas, staramy się za-

mienić je na nowszy model. 

Bywa też, że sprzęt ulegnie 

awarii i nie pracuje prawidło-

wo, wtedy w zależności od 

tego jak długo z niego korzy-

stamy i czy rokuje nadzieję na 

dalsze sprawne działanie, de-

cydujemy się na jego naprawę. 

Ale nawet naprawiony sprzęt 

będzie kiedyś już tak mocno 

wyeksploatowany, że pozosta-

nie już tylko wymiana. Wtedy 

taki sprzęt nazywany jest 

ZSEE, czyli zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny. 

Każdy wprowadzający na 

rynek sprzęt elektryczny i 

elektroniczny odpowiedzialny 

jest za zorganizowanie odzy-

sku ZSEE.  

W przypadku zakupu nowego 

sprzętu, zużyty możemy od-

dać bezpłatnie u sprzedawcy. 

Gdy sprzęt się zepsuje, a na-

prawa jego jest niemożliwa 

lub nieopłacalna, wówczas 

możemy zostawić go w punk-

cie serwisowym. Punktami 

zbiórki są także wyznaczone 

punkty skupu złomu, zareje-

strowane w Głównym Inspek-

toracie Ochrony Środowiska. 

ZSEE możemy również od-

dać w gminnych lub miejskich 

punktach zbierania elektro-

śmieci. Tutaj możemy oddać 

dowolną ilość tego rodzaju 

odpadów. Taki punkt powi-

nien znajdować się w każdej 

gminie. Po zebraniu, ZSEE  

jest transportowany do zakła-

du przetwarzania, gdzie jest 

poddawany różnym procesom 

odzysku. 

(K) 

na rynek. 

Odpady 

 Substancje i przedmioty, po-

wstałe w wyniku działalności 

człowieka. 

Odpady niebezpieczne 

Są to odpady, które wprowa-

dzone do środowiska nawet w 

niewielkich ilościach, ze 

względu na swoje pochodze-

nie, skład chemiczny, biolo-

giczny, stanowią zagrożenie 

dla życia, lub zdrowia ludzi 

albo dla środowiska. Zawiera-

ją najczęściej składniki tok-

syczne, radioaktywne palne, 

wybuchowe lub biologicznie 

czynne. 

Odzysk odpadów  

Są to wszystkie działania pole-

Biodegradacja 

Rozkład związków organicz-

nych przez działanie organi-

zmów żywych (np.: bakterie, 

grzyby, glony) na prostsze 

składniki chemiczne w proce-

sie biochemicznym. 

Gospodarowanie odpadami 

Działania polegające na zbie-

raniu, transporcie, odzysku i 

unieszkodliwieniu odpadów, 

ale również nadzór nad miej-

scami unieszkodliwiania tych 

odpadów. 

KGO 

Koszt gospodarowania odpa-

dami albo inaczej opłata recy-

klingowa, czyli koszt zbiera-

nia, przetwarzania i recyklingu 

ZSEE, pokrywany w całości 

przez wprowadzających sprzęt 

gające na wykorzystaniu odpa-

dów w całości lub w części, 

albo działania polegające na 

odzyskaniu z odpadów sub-

stancji, materiałów lub energii 

i ich wykorzystanie, pod wa-

runkiem, że nie będzie to za-

grażać zdrowiu i życiu ludzi 

ani środowisku. 

Recykling 

To taki odzysk, który polega 

na powtórnym przetwarzaniu 

substancji lub materiałów 

zawartych w odpadach w pro-

cesie produkcyjnym w celu 

uzyskania substancji lub mate-

riału o przeznaczeniu pier-

wotnym lub o innym przezna-

czeniu, w tym też recykling 

organiczny, z wyjątkiem odzy-

sku energii. 

B a z a  a d r e s ó w 

punktów zbierania 

elektrośmieci znajduje 

s i ę  na  s t r on i e 

www.elektrosmieci.pl 
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O nas 

Zespół „Bateryjki” powstał dla potrzeb realizacji zadań ogólno-

polskiego konkursu „Drugie życie elektrośmieci”. W skład ze-

społu wchodzą uczniowie klas V i VI. Zadaniem głównym 

zespołu jest propagowanie wiedzy na temat składowania  zużyte-

go sprzętu elektrycznego i elektronicznego, na terenie szkoły jak 

również środowiska lokalnego. 
Szkoła Podstawowa  

87-305 Zbiczno 

 Zgodnie z ustawą o zużytym sprzę-

cie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) 

zepsute urządzenia tego typu uznane są za 

odpady niebezpieczne, które obowiązkowo 

powinny zostać poddane recyklingowi. Za 

wyrzucanie elektrośmieci w miejscach niedo-

zwolonych grozi kara nawet do 5000 zło-

tych. 

Wysokość kary zależy od tego jaka ilość od-

padów została wyrzucona i jakie szkody mo-

głyby spowodować. Na przykład za wynie-

sienie starej pralki na śmietnik można zapła-

cić kilkaset złotych grzywny. Największe 

kary grożą za pozostawianie elektroodpadów 

na łonie natury.  

 Polska jako członek Unii Europej-

skiej, jest zobowiązana do zbierania i prze-

twarzania określonej ilości elektrośmieci 

rocznie. Unijna dyrektywa nakłada na nas 

obowiązek zebrania 4 kg. ZSEE na jednego 

mieszkańca w ciągu roku.  

Wyniki raportu Głównego Inspektora 

Ochrony Środowiska pokazały, że w zeszłym 

roku zebraliśmy jedynie 35 procent nakazanej 

ilości elektroodpadów. 

 W Polsce działają wyspecjalizowane 

organizacje zajmujące się odzyskiem zużyte-

go sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

np.: Auraeko. Więcej danych na temat zbiórki 

ZSEE można znaleźć na stronie internetowej   

www.elektrosmieci.pl. 

Warto wiedzieć! 

Tel.: 056 49 393 10 

Faks: 056 49 393 10 
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