DZIĘKUJEMY Ci za recykling surowców!

Polska

Za każdym razem, gdy oddajesz jakieś opakowanie
lub gazetę do ponownego wykorzystania, dzieje się
coś ważnego. Zużyty kapsel zamienia się w nakrętkę.
Pomięty kartonik po proszku do prania staje się
estetycznym pudełkiem na buty. Przeczytane
czasopismo może stać się nową gazetą, wartą
przeczytania. W ten sposób pomagasz w oszczędzaniu
dużych ilości energii. Jednocześnie dokładasz
starań, aby surowce naturalne nie opuściły obiegu
ekologicznego. Dzięki Tobie środowisko naturalne
odnosi duże korzyści. Na czym korzystasz także i Ty.
Dzieje się tak za każdym razem, gdy oddajesz
cokolwiek do ponownego wykorzystania.

Opakowania
i gazety w obiegu
ekologicznym

Wszystkie uzyskane w ramach zbiórki opakowania i gazety służą do ponownego wyrobu
nowych opakowań lub produktów. Opakowania plastikowe mogą stać się wszystkim –
od osłon dźwiękochłonnych i szczotek do zmywania naczyń po doniczki oraz woreczki
plastikowe. Szkło i opakowania papierowe wykorzystuje się przede wszystkim do wytwarzania
nowych opakowań. Opakowania metalowe mogą stać się szynami kolejowymi. Przeczytane
gazety mogą stać się ręcznikami papierowymi lub nowym papierem gazetowym.

Odpowiedzialność
producentów

Rząd postanowił, że wszystkie przedsiębiorstwa, które produkują, importują, napełniają lub sprzedają
opakowania czy też produkty opakowane, będą ponosić odpowiedzialność za zorganizowanie
systemu zbierania opakowań, w ramach którego klienci końcowi będą mogli przekazywać
opakowania celem ich ponownego przetworzenia. Nazywa się to odpowiedzialnością producentów.
Ta sama zasada dotyczy zbiórki gazet i makulatury. Ci, którzy produkują lub importują papier
gazetowy i drukują lub importują gazety również ponoszą odpowiedzialność za zbiórkę i ponowne
wykorzystanie makulatury. Opakowania i gazety stanowią dwie pierwsze grupy towarowe, na które
nałożono obowiązki wynikające z odpowiedzialności producentów. Producenci opakowań oraz
papieru gazetowego wywiązują się z tych obowiązków współpracując w ramach nienastawionej na
zysk organizacji pod nazwą Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI, Zbiórka Opakowań i Gazet).

Stacje
recyklingowe

Organizacja FTI ponosi odpowiedzialność za funkcjonowanie wszystkich stacji recyklingowych
w Szwecji. Można się tam udać, aby oddać gazety, opakowania wykonane z plastiku, papieru,
metalu oraz szkła celem ich dalszego przetworzenia. Jeżeli mieszkasz w nieruchomości, która
ma własny punkt zbiórki gazet i opakowań, oddaj je tam. FTI współpracuje z większością
przedsiębiorców zajmujących się odbiorem materiałów z takich punktów. W ten sposób
masz gwarancję, że zostaną one ponownie wykorzystane w taki sam sposób.

Więcej informacji

Na naszej stronie internetowej www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation możesz
znaleźć najbliższą stację recyklingową i sprawdzić, kiedy zostanie ona opróżniona
i posprzątana. Na stronie znajdują się również instrukcje sortowania opakowań,
filmy o recyklingu, wskazówki i porady oraz informacje o naszej działalności.
Możesz skontaktować się z nami i otrzymać
odpowiedzi na swoje pytania wysyłając
e-mail na adres info@ftiab.se lub dzwoniąc
pod numer 0200-88 03 11.
Za pozostałe odpady, takie jak odpady
wielkogabarytowe, kompost, odpady elektryczne
i odpady niebezpieczne ponosi odpowiedzialność
Twoja gmina.

Sortowanie opakowań
Wszystkie opakowania muszą być opróżnione i czyste. Opakowania wykonane z różnych
materiałów należy posegregować. Jeżeli poszczególnych materiałów nie da się oddzielić,
należy je posegregować z uwagi na materiał, którego masa w opakowaniu dominuje.

OPAKOWANIA PLASTIKOWE
Przykłady: butelki, słoiki, małe pojemniki i wiaderka, torby plastikowe, torebki plastikowe z rolki
(jak na przykład torebki na owoce i warzywa ze sklepu spożywczego), wkłady, tubki, woreczki na chipsy
i styropian.
Sposób postępowania Z opakowań należy pozdejmować korki i zakrętki. Opakowania należy
wysypać z worka do pojemnika, tak aby leżały one osobno. To ułatwi później proces recyklingu.
Uwaga! Artykuły z tworzyw sztucznych nie będące opakowaniami (np. meble, zabawki, kasety wideo)
należy złożyć w miejscach przeznaczonych na odpady wielkogabarytowe albo odpady gospodarcze.
Butelki zwrotne oddaje się w sklepach, otrzymując z powrotem kaucję.

OPAKOWANIA Z PAPIERU
Przykłady: kartoniki po makaronie, mleku, sokach, torebki papierowe, torebki po cukrze, kartony po
butach, rolki po papierze toaletowym i opakowania z tektury falistej.
Sposób postępowania Opakowania te należy spłaszczyć i następnie złożyć. Mniejsze opakowania
należy włożyć do większych, aby oszczędzić miejsce w transporcie.
Uwaga! Koperty należy umieszczać razem z odpadami gospodarczymi lub przeznaczonymi do
spalenia. Gazety, ulotki reklamowe itp. należy umieszczać w pojemniku na gazety.

OPAKOWANIA METALOWE
Przykłady: puszki po konserwach, puste puszki po aerozolach, tubki aluminiowe, kapsle i pokrywki,
całkowicie opróżnione puszki po farbach.
Sposób postępowania Ostre krawędzie puszek po konserwach należy zagiąć do środka. Nie należy
zdejmować nakrętek z tubek.
Uwaga! Puszki zawierające resztki farby i kleju należy przekazać jako odpady niebezpieczne.
Złom metalowy, elementy instalacji wodno-kanalizacyjnych, patelnie oraz inne produkty, które nie są
opakowaniami, należy złożyć w miejscach przeznaczonych na odpady wielkogabarytowe albo odpady
gospodarcze. Puszki zwrotne oddaje się w sklepach, otrzymując z powrotem kaucję.

OPAKOWANIA SZKLANE

CZASOPISMA
Przykłady: gazety i czasopisma, magazyny, katalogi, ulotki reklamowe, broszury, papier rysunkowy/
do pisania, książki w miękkiej oprawie.
Sposób postępowania Przed umieszczeniem makulatury w pojemniku należy usunąć plastikowe
woreczki i nalepki reklamowe.
Uwaga! Koperty i książki w twardej oprawie należy umieszczać razem z odpadami gospodarczymi
lub przeznaczonymi do spalenia. Papierowe torby na zakupy, kartony i tym podobne należy umieścić
w pojemniku na opakowania z papieru.
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Przykłady: butelki oraz słoiki ze szkła barwionego oraz bezbarwnego.
Sposób postępowania Kapsle, zakrętki i korki należy pozdejmować, a następnie posortować je
w celach recyklingowych według rodzaju materiału. Opakowania szklane z barwionego i bezbarwnego
szkła należy umieścić w odpowiednim pojemniku.
Uwaga! Butelki zwrotne oddaje się w sklepach, otrzymując z powrotem kaucję. Porcelanę, ceramikę
oraz inne rodzaje szkła nie będące opakowaniami należy złożyć w miejscach przeznaczonych na odpady
wielkogabarytowe albo odpady gospodarcze. Żarówki i świetlówki zazwyczaj oddaje się do gminnego
centrum recyklingowego.

