ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIA ODPADÓW
W GMINIE SOLEC NAD WISŁĄ

Wójt Gminy Solec nad Wisłą zachęca mieszkańców Gminy Solec nad Wisłą do
wprowadzenia drobnych zmian naszego zachowania, które mogąsprawić, że śmieci będzie
dużo mniej. Niesegregowane i niezagospodarowane śmieci muszą być wywożone na ciągle
powiększające się składowiska odpadów. Każdy z nas, mieszkańców, może w swoim domu
podjąć działania sprzyjające ograniczeniu powstawania odpadów- dzięki czemu nasze
otoczenie będzie ładniejsze, a my zaoszczędzimy na opłatach.
Co zatem możemy zrobić aby ograniczyć wytwarzanie odpadów i co za tym idzie zmniejszyć
ilość powstających odpadów:
1.Idąc na zakupy zabierajmy ze sobą torby wielokrotnego użytku, najlepiej wykonane
z materiałów ekologicznych, taka torba wielokrotnego użytku jest pojemna, wytrzymała
i będzie służyć całe lata, a po zwinięciu zajmuje tak mało miejsca, że zmieści się w każdej
damskiej torebce. Warto wyrobić taki nawyk szczególnie, że każda torba jednorazowa
zakupiona w sklepie to dodatkowy koszt i dodatkowy śmieć. Jednorazowe torebki służą nam
tylko chwilę, a po powrocie do domu lądują w koszu, przyczyniając się do produkcji
ogromnej ilości śmieci.
2. Kupujmy tyle, ile naprawdę potrzebujemy.
3. Kupujmy produkty w opakowaniach zwrotnych, które można powtórnie wykorzystać np.
zamiast plastikowych butelek kupujmy butelki szklane, ponieważ szklana butelka może być
wykorzystana powtórnie, podczas gdy plastikowa butelka jest jednorazowa.
3. Stosujmy opakowania wielokrotnego użytku, które dają nam gwarancję oszczędności
i ochrony środowiska.
4. Zamiast zwykłych, jednorazowych baterii stosujmy akumulatorki, które można
wielokrotnie ładować.
5. Zwracajmy uwagę na daty przydatności produktów do spożycia.
6. Unikajmy produktów zapakowanych w wiele warstw opakowań.
7. Unikajmy jednorazowych produktów np. plastikowych sztućców na grilla czy papierowych
talerzyków.

8. Kupuj produkty w opakowaniach nadających się do ponownego użycia, np.
w pojemniczkach z tworzywa, które później można wykorzystać w gospodarstwie domowym
do przechowywania żywności.
9. O ile to możliwe kupujmy środki czystości w opakowaniach o większej pojemności lub
w opakowaniach uzupełniających.
10. Jeśli to możliwe ograniczmy ilość zużywanego papieru, wysyłajmy korespondencję
pocztą elektroniczną zamiast tradycyjnych listów.
11. Jeśli musimy coś wydrukować to drukujmy dwustronnie a tam gdzie to możliwe
wykorzystujmy papier wcześniej zapisany jednostronnie.
11. Kompostujmy odpady – jest to najbogatsze źródło materii organicznej w formie
próchnicy, kompost wykorzystamy w swoich ogródkach.
12.Jeżeli możemy wymieńmy źródło ciepła na paliwo stałe na ogrzewanie sieciowe lub
gazowe. W ten sposób wyeliminujemy zarówno odpady popiołu jak również ograniczymy
emisję substancji szkodliwych do środowiska.
13. Rzeczy używane, których już nie potrzebujemy np. meble, sprawny sprzęt AGD, ubrania,
książki, zabawki, sprzęty sportowe i dla dzieci oddajmy instytucjom, które przekażą je
potrzebującym.
14. Zanim wyrzucimy odpady surowcowe przygotujmy je tak aby nadawały się do
recyklingu:




ze szklanych opakowań usuń zakrętki, zaciski, gumowe uszczelki oraz resztki
żywności,
z odpadów papieru i tektury usuń elementy z tworzyw sztucznych i metali (np.
spinacze, zszywki i okładki),
rozdziel opakowania składające się z różnych tworzyw np. wytłoczki z tworzywa od
tekturki, folię aluminiową zamykającą pojemnik z tworzywa po jogurtach lub serkach
od pojemniczka.

