Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
Oddział w Warszawie
Al. Niepodległości 186 00-608 Warszawa

MATERIAŁ POMOCNICZY DO SCENARIUSZA „RRR”



ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI

1) REDUCE: ang. redukować, zmniejszać ilość powstających odpadów;
2) REUSE: ang. ponownie wykorzystać róŜne przedmioty i opakowania;
3) RECYCLE: ang. przetwarzać powstałe odpady na nowe produkty.



ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI OKREŚLONE PRAWEM

Zasady RRR znajdują odzwierciedlenie w unijnych i polskich zapisach regulujących kwestię gospodarki
odpadami:
„Kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów, powinien:
1)

zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie

na środowisko;
2) zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeŜeli nie udało się zapobiec ich
powstaniu,
3)

zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których

powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi.”
(Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.)



PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA ZASAD RRR

♦ Reduce: Jak mogę zmniejszyć ilość odpadów powstających w moim domu?
 nie uŜywaj opakowań jednorazowych, np. reklamówek, a w ich miejsce stosuj opakowania
wielorazowe, np. płócienną torbę, koszyk,
 kupuj produkty z jak najmniejszą ilością opakowań, np. pastę do zębów bez kartonika, krem bez
pudełka z kartonu,
 nie uŜywaj dodatkowych opakowań, gdy jest to niepotrzebne: np. nie przynoś proszku do prania
w siatce, kiedy opakowanie proszku ma specjalny uchwyt,
 kupuj produkt w większym opakowaniu, zamiast w kilku mniejszych,
 zuŜywaj produkty do końca, by nie wyrzucać resztek, np. Ŝywności (resztki takie moŜna oddać
psu, chomikowi sąsiada, ptakom etc.),
 zapisuj kartki dwustronnie, zaszyty zapisuj do ostatniej strony,
 nie kupuj produktów niepotrzebnych i niskiej jakości, które szybko wyrzucisz.
♦ Reuse: Jak mogę znaleźć zastosowanie dla róŜnych przedmiotów?
 wykorzystuj słoiki po dŜemach czy sosach na domowe przetwory,
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 odnoś do sklepu szklane butelki zwrotne,
 przynoś do szkoły butelkę plastikową napełnianą codziennie od nowa, zamiast kupować kolejną,
 oddawaj ubrania, ksiąŜki, zabawki młodszej rodzinie, kolegom, potrzebującym.
♦ Recycle: Co mogę zrobić, by odpady powstające w moim domu były przetwarzane?
“Recycle” znaczy przetwarzać, a od słowa tego pochodzi termin “recykling”. Recykling polega na
przetwarzaniu zuŜytych, starych przedmiotów na nowe. Część odpadów, które produkujemy w domu,
moŜe być poddana recyklingowi, a więc przetworzona na nowe produkty, zamiast trafić na wysypisko
śmieci. Przetworzeniu mogą podlegać tzw. surowce wtórne, a więc takie, które moŜna powtórnie
wykorzystać. Są to papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne (plastik).
Recykling obejmuje takŜe obróbkę organiczną odpadów organicznych, np. poprzez kompostowanie.
KaŜdy z nas na co dzień moŜe przyczynić się do recyklingu odpadów, przede wszystkim poprzez
segregację odpadów juŜ w naszych domach i wynoszenie ich do odpowiednich pojemników czy
punktów. MoŜemy takŜe kupować produkty/opakowania nadające się do recyklingu. Jeśli mieszkamy w
domu jednorodzinnym, mamy moŜliwość kompostowania odpadów biodegradowalnych i tym samym
poddawania ich recyklingowi organicznemu.

2

