
�Polacy rocznie zużywają ok.
240 milionów jednorazowych
baterii, które w większości
przypadków zawierają metale
ciężkie (ołów, kadm, nikiel,
cynk i rtęć), które nie ulegają
neutralizacji i redukcji oraz
szkodliwe substancje takie jak
lit i mangan. Baterie mają bar−
dzo krótki żywot i szybko tra−
fiają do kosza, a uwalniane
z nich metale ciężkie oraz cały
szereg substancji toksycznych
lub żrących wchodzących
w skład baterii stanowią po−
ważne zagrożenie 

Ołów − jest pierwiastkiem
trującym i praktycznie niezni−

szczalnym. Związki ołowiu
mają negatywny wpływ na
stan zdrowia organizmów ży−
wych, na rozwój roślin i pro−
cesy zachodzące w środowi−
sku wodnym. U ludzi ołów
uszkadza praktycznie wszyst−
kie komórki i narządy. Jest
szczególnie niebezpieczny dla
dzieci i młodzieży. 

Kadm − jest pierwiastkiem
niezwykle toksycznym. Nie−
zależnie od drogi wchłaniania,
głównym miejscem magazy−
nowania metalu są wątroba
i nerki, a także trzustka, jelita
i gruczoły, oraz płuca. Powo−
duje anemię i choroby kostne. 

Rtęć − związek silnie trują−
cy. Do organizmu dostaje się
zarówno przez przewód po−
karmowy, jak i przez drogi od−
dechowe. Najsilniejszy szko−
dliwy wpływ rtęci dotyczy
ośrodkowego układu nerwo−
wego. 

90% baterii używanych
w Polsce to baterie jednorazo−
we, najczęściej to baterie cyn−
kowo−manganowe. Baterie al−
kaliczne są jeszcze w Polsce
stosowane rzadko w stosunku
do innych krajów europej−
skich. Ponieważ używane
w Polsce baterie w zależności
od ich rodzaju, zawierają róż−
ną ilość substancji szkodli−
wych dla środowiska, należy
zbierać wszystkie zużyte bate−
rie i przekazywać je do punk−
tów selektywnej zbiórki. Nie−

zależnie od ich składu che−
micznego, ich wpływ na nasze
życie i zdrowie nie jest obojęt−
ny. 

Baterie są wszędzie tam,
gdzie możesz usłyszeć dźwięk
i/lub zobaczyć światło, a więc
w zabawce, kartce pocztowej,
budziku, latarce, aparacie fo−
tograficznym, itp. Czasami
baterii tych nie można ani wy−
mienić na nowe ani usunąć.
Dlatego w procesie utylizacji
cały produkt traktowany jest
jako odpad niebezpieczny.
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Nie wyrzucaj baterii byle gdzie!
�W rejonie tyskim i powiecie
bieruńsko−lędzińskim, na ob−
szarze działania Międzygmin−
nego Przedsiebiorstwa Gospo−
darki Odpadami i Energetyki
Odnawialnej "MASTER" Sp.
z o.o. takie "bateryjki" stoją
w wielu przedszkolach, szko−
łach, placówkach handlowych
i usługowych. Każdy może
tam przyjść i wrzucić zużyte
baterie. I gorąco zachęcamy,
aby tak robić. Należy pamię−
tać, że baterie i akumulatory to
przedmioty, które po zużyciu
zmieniają się w odpady nie−
bezpieczne dla środowiska na−
turalnego i zdrowia ludzi
i zwierząt. Wynika to z faktu,
że zawierają substancje szko−
dliwe, głównie ołów, kadm,
rtęć. Jedna bateria potrafi ska−
zić metr sześcienny gruntu.
Dlatego wyczerpane i niezdat−
ne do dalszego użytku baterie
należy separować od innych
śmieci, wrzucać do specjal−
nych pojemników, aby trafiły
do miejsc, w których rozbraja
się te małe ekologiczne bomby
− unieszkodliwia i odzyskuje
zawarte w bateriach związki
chemiczne, przeznaczając
j wtórnego przerobu na takie
same lub inne produkty.

Zbiórkę zużytych baterii pro−
wadzi MPGO Master − partner

Organizacji Odzysku Reba
z Warszawy. Reba Organizacja
Odzysku SA jest spółką założo−
ną przez pięciu największych
producentów i importerów
baterii, którzy łącznie wprowa−
dzają na rynek ok. 60% baterii.
Organizuje ona (między innymi
w Lędzinach) konkursy pod na−
zwą "Szkolna zbiórka baterii"
(w naszym mieście zbiórkę zu−
żytych baterii prowadzą Miej−
skie Przedszkole z Oddziałami
Integracyjnymi nr 2 − w ubie−
głym roku zebrało podczas tej
akcji 32 kg baterii oraz  Gimna−
zjum z Oddziałami Integra−
cyjnymi nr 2, w którym ze−
brano 100 kg). Służą one
szerzeniu świado−
mości ekologicznej
wśród młodzieży
i uczą właściwego
traktowania odpa−
dów niebezpiecz−
nych. 

Zwracają uwagę
na to, że nie można
porzucać ich byle
gdzie. Rok szkolny
2007/2008 jest pią−
tym rokiem funk−
cjonowania szkol−
nego programu
zbierania zużytych ba−
terii, w którym uczestniczy
prawie 10 tysięcy placówek

oświatowych uczest−
niczących w ogólnopol−

skim systemie zbiórki tych
odpadów.

Dlaczego należy zbierać 
baterie?
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Co z akumulatorami?
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Mają szansę…
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Strony dofinansowane przez: 

Pamiętajmy o tych przedmio−
tach i nie wyrzucajmy ich do
pojemnika na śmieci wraz
z innymi odpadami. 

WSZYSTKIE BATERIE 
SĄ ODPADAMI 
NIEBEZPIECZNYMI

Wiele niebezpiecznych dla
środowiska baterii kończy
swój żywot na śmietniku, po−
nieważ tylko niektórzy z nas
segregują odpady w swoich
gospodarstwach domowych.
Fakt ten często wynika z nie−
wiedzy na temat prawidłowe−
go postępowania z różnymi
odpadami komunalnymi oraz
braku świadomości o szkodli−
wości baterii dla środowiska
naturalnego. Traktując wszy−
stkie baterie i akumulatory ja−
ko odpady niebezpieczne
uchronimy środowisko natu−

ralne od ich szkodliwego
wpływu. 

Co to jest bateria?
Bateria to zmagazynowana

energia chemiczna zamienia−
na w energię elektryczną.

Wnętrze baterii to dwa różne
metale w elektrolicie, który
transportuje energię elektrycz−
ną. W baterii mogą się jeszcze
znaleźć inne składniki, które
pomagają zapanować nad re−

akcjami chemicznymi w niej
zachodzącymi. 

Bateria to jedno lub więcej
ogniw galwanicznych (elek−
trochemicznych) połączonych
elektrycznie umożliwiających
przyłączenie do nich innych
urządzeń elektronicznych. 

Zużyte baterie zawierają
metale ciężkie takie jak ołów,
kadm, rtęć, lit. Wymienione
metale ciężkie są niebezpiecz−
ne dla środowiska, gdy trafią
bezpośrednio do kosza, bądź
co gorsza − byle gdzie, wyrzu−
cone na trawnik, do wody, do
lasu, na dzikie wysypisko.

Prawie 90% sprzedawanych
w Polsce baterii to baterie jedno−
razowe. Baterie alkaliczne i alka−
liczno−manganowe nie powinny
w Polsce zawierać rtęci, ale dużo
baterii trafia do kraju z zagranicy,
np. z podróży. Dlatego też zanie−
czyszczenie rtęcią z baterii to cią−
gle duży problem w Polsce. 

OOddddzziieellaajj  bbaatteerriiee  oodd  ppoozzoossttaałłyycchh  ooddppaaddóóww!!
PPaammiięęttaajj  oo bbaatteerriiaacchh  uukkrryyttyycchh  ww rróóżżnnyycchh  rrzzeecczzaacchh!!  

Odpady niebezpieczne:
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