
Za każdym razem, gdy oddajesz do przetworzenia 
zużyte opakowanie lub starą gazetę, dajesz 
początek czemuś wspaniałemu.  
 
Zużyta nakrętka od butelki może zmienić 
się w arkusz blachy do produkcji karoserii 
samochodowej. Puste pudełko po proszku do 
prania może stać się nowym pudełkiem na 
buty. Wczorajsza gazeta może jutro informować 
o kolejnych wydarzeniach. W ten sposób 
wykorzystujemy ponownie zasoby naturalne 
i oszczędzamy wiele energii. Dzięki temu wszyscy 
uczestniczymy w tworzeniu lepszego świata.

RECYKLING TO KORZYŚĆ 
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WIĘCEJ INFORMACJI

Wszystkie zebrane opakowania i gazety są oddawane do przetworzenia, 
aby mogły stać się nowymi opakowaniami lub produktami. Opakowania 
z tworzywa sztucznego mogą stać się na przykład materiałem do 
produkcji szczotek do zmywania, doniczek lub woreczków foliowych. 
Opakowania szklane i papierowe zwykle przetwarzane są na nowe 
opakowania. Opakowania metalowe mogą zostać odzyskane w postaci 
prętów wzmacniających, a stare gazety zmieniają się w ręczniki 
papierowe lub nowe gazety.

W Szwecji obowiązuje zasada, którą określą się mianem 
odpowiedzialności producentów. Oznacza to, że firma, która produkuje 
lub sprzedaje opakowania i gazety, ponosi odpowiedzialność za zbieranie 
i przetwarzanie swoich produktów. Organizacja Förpacknings- och 
Tidningsinsamlingen (FTI, Zbiórka Opakowań i Gazet) podejmuje te 
działania w imieniu producentów. Chcemy, aby recykling nie stwarzał 
ludziom kłopotów i jednocześnie przynosił maksymalnie duże korzyści 
środowisku. Jednak potrzebujemy Twojej pomocy w tym procesie.

FTI odpowiada za wszystkie bezobsługowe stacje recyklingowe na 
terenie Szwecji. Są to miejsca, gdzie należy wyrzucić gazety i opakowania 
plastikowe, papierowe, metalowe i szklane. Jednak jeśli mieszkasz 
w bloku, gdzie znajdują się gminne punkty zbiórki odpadów, zanieść stare 
opakowania tam. 

Na stronie www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation możesz znaleźć 
najbliższą stację recyklingową oraz terminy odbioru odpadów i jej 
czyszczenia. Znajdziesz tam również poradniki dotyczące sortowania, 
filmy poświęcone recyklingowi, wskazówki i porady oraz informacje na 
temat naszej organizacji. 
 
W przypadku pytań dotyczących recyklingu gazet i opakowań 
zapraszamy do kontaktu z nami poprzez e-mail: kontakt@ftiab.se lub 
telefonicznie: 0200 88 03 11. W razie wątpliwości dotyczących odpadów 
wielkogabarytowych, organicznych, elektrycznych i innych należy  
zwrócić się do lokalnych władz lub zapoznać się z informacjami na  
stronie www.sopor.nu.



Sortuj więcej

Aby móc sortować maksymalnie wiele odpadów, potrzebujemy Twojej pomocy. Opakowania muszą 
być całkowicie puste i relatywnie suche. Jeśli opakowanie jest wykonane z kilku materiałów, należy 
je wyrzucić do pojemnika z materiałem, którego opakowanie zawiera najwięcej. Dziękujemy.

Przykłady: kartoniki po makaronie, mleku i sokach, torby papierowe, pudełka po butach, rolki 
po papierze toaletowy i kartony z tektury falistej. 

Należy je spłaszczyć i złożyć na połowę. Mniejsze opakowania powinno się włożyć 
w większe, aby oszczędzić miejsce. 

Koperty należy sortować jako odpady komunalne lub palne. Gazety, ulotki reklamowe 
itp. należy wyrzucać do pojemnika na gazety. 

OPAKOWANIA PAPIEROWE

Przykłady: puszki po konserwach, puste pojemniki po aerozolach, tubki, zakrętki od butelek, 
pokrywki i puste puszki po farbach. 

Ostre pokrywki puszek należy zagiąć do środka. Tubki pozostawić zamknięte korkiem 
lub zakrętką. 

Puszki zawierające resztki farby lub kleju należy traktować jako odpady niebezpieczne. 
Złom, rury hydrauliczne, patelnie i inne metale niebędące opakowaniami należy 
traktować jako odpady wielkogabarytowe lub komunalne. Puszki zwrotne należy 
zwrócić w sklepie i odzyskać kaucję.

OPAKOWANIA METALOWE

Przykłady: dzienniki, tygodniki, magazyny, katalogi, ulotki reklamowe, kalendarze i papier do 
pisania/rysowania. 

Należy usunąć opakowanie plastikowe i naklejki reklamowe.  

Koperty i książki w twardej oprawie należy sortować jako odpady komunalne lub palne. 
Torby papierowe, kartony itp. należy wyrzucać do pojemnika na opakowania papierowe.

GAZETY

Przykłady: butelki, puszki, torby plastikowe, opakowania uzupełniające, plastikowe tubki, 
opakowania po chipsach i styropianowe. 

Należy zdjąć wszystkie zakrętki i pokrywki. Każdy rodzaj opakowania z tworzywa 
powinien trafić do oddzielnego pojemnika. W ten sposób ułatwisz nam recykling na 
późniejszym etapie. 

Produkty plastikowe inne niż opakowania należy również sortować jako odpady 
wielkogabarytowe lub komunalne, np. meble i zabawki. Butelki zwrotne należy zwrócić 
w sklepie i odzyskać kaucję. 

OPAKOWANIA PLASTIKOWE

Przykłady: kolorowe i niebarwione butelki oraz słoiki.   

Należy usunąć zakrętki, pokrywki i korki i wyrzucić zgodnie z rodzajem materiału. 
Oddzielić opakowania ze szkła kolorowego od niebarwionego i wyrzucić do 
odpowiedniego pojemnika.   

Butelki zwrotne należy zwrócić w sklepie i odzyskać kaucję. Porcelanę, ceramikę i inne 
produkty niebędące opakowaniami należy traktować jako odpady wielkogabarytowe lub 
komunalne. Żarówki i świetlówki zwykle należy oddać w wyspecjalizowanym punkcie 
odbioru odpadów obsługiwanym przez personel. 

OPAKOWANIA SZKLANE


