
DROGI 

MIESZKAŃCU! 
 

 

Polacy rocznie zużywają ok. 290 milionów jednorazowych 

baterii, zawierających metale ciężkie (ołów, kadm, nikiel, 

cynk i rtęć), które nie ulegają neutralizacji i redukcji oraz 

szkodliwe substancje takie jak lit i mangan. Baterie mają bardzo krótki żywot i szybko trafiają do kosza, a uwalniane 

z nich metale ciężkie oraz cały szereg substancji toksycznych lub żrących wchodzących w skład baterii stanowią 

poważne zagrożenie. 

90% baterii używanych w Polsce to baterie jednorazowe, najczęściej to baterie cynkowo-manganowe. Baterie 

alkaliczne są jeszcze w Polsce stosowane stosunkowo rzadko w porównaniu do innych krajów europejskich. Bez 

względu na fakt, iż używane w Polsce baterie w zależności od ich rodzaju, zawierają różną ilość substancji 

szkodliwych dla środowiska, należy zbierać wszystkie zużyte baterie i przekazywać je do punktów selektywnej 

zbiórki, gdyż niezależnie od ich składu chemicznego, ich wpływ na nasze życie i zdrowie nie jest obojętny.  

 

Odzyskanie baterii i ich odpowiednie przetworzenie jest możliwe tylko  

po oddzieleniu ich od strumienia pozostałych odpadów komunalnych. 



PAMIĘTAJ!  

 

WSZYSTKIE BATERIE SĄ ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI 

Wiele niebezpiecznych dla środowiska baterii kończy swój żywot na 

śmietniku, ponieważ tylko niektórzy z nas segregują odpady w swoich 

gospodarstwach domowych. Fakt ten często wynika z niewiedzy na temat 

prawidłowego postępowania z różnymi odpadami komunalnymi oraz braku 

świadomości o szkodliwości baterii dla środowiska naturalnego. Traktując 

wszystkie baterie i akumulatory jako odpady niebezpieczne uchronimy siebie 

i środowisko naturalne od ich szkodliwego wpływu. 

TWOJE POSTĘPOWANIE MA OGROMNE ZNACZENIE 

Jeżeli zdecydujesz się na zbieranie zużytych baterii i oddawanie ich do 

jednego z punktów selektywnej zbiórki, wyznaczonych w Twojej gminie, 

dbasz tym samym o środowisko naturalne dla siebie i dla przyszłych pokoleń. 

Wystarczy jedynie: 

1. Oddzielać wszystkie baterie od pozostałych odpadów, 

2. Pamiętać o bateriach ukrytych w różnych przedmiotach, 

3. Regularnie odnosić zużyte baterie do punktów zbiórki zużytych baterii. 

 

 



Regularnie zanoś zebrane przez siebie baterie i akumulatory  

do wyznaczonych w Twoim mieście czy gminie punktów zbiórki. 
 

 

ZUŻYTE BATERIE MOŻNA ODDAWAĆ  

W BEZPIECZNY DLA ŚRODOWISKA SPOSÓB  

W URZĘDZIE MIASTA I GMINY  

JABŁONOWA POMORSKIEGO 

UL. GŁÓWNA 28  

(NA PARTERZE) 

 

 


