
Zero Waste 

Zero Waste to zwrot - w tłumaczeniu z języka angielskiego: „zero odpadów”, „zero 
marnowania”. 
Po raz pierwszy termin „zero waste” został użyty przez chemika dr. Paula Palmera, w latach 
70. XX wieku. Palmer nazwał swoją firmę Zero Waste Systems Inc. w Oakland, w Kalifornii  oraz 
założył Instytut Zero Waste, który głosi ideę „zero odpadów” i wykorzystanie wielokrotne 
odpadów bez konieczności ich wyrzucania.  
W Europie podstawowym aktem prawnym ustalającym cele i zadania dotyczące właściwego 
postępowania z odpadami jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE                     
z dnia 19.11.2008 w sprawie odpadów. Główną ideą aktu, jest tworzenie środków prawnych, 
promujących koncepcję społeczeństwa, dążącego do eliminacji wytwarzania odpadów 
i do wykorzystywania odpadów jako zasobu.  
Ruch, postawa zero waste to zestaw procesów, które mają na celu ochronę środowiska 
naturalnego z szerszej perspektywy, jak powszechnie znana hierarchia sposobów 
postępowania z odpadami. Reguły zero waste wyraźnie komunikują, że nacisk należy położyć 
na oszczędność i tym samym unikanie powstawania odpadów. Zero Waste to ochrona 
wszystkich zasobów środowiska poprzez odpowiedzialną produkcję, konsumpcję, ponowne 
wykorzystanie i odzyskiwanie wszystkich produktów, w tym opakowań i materiałów, bez ich 
spalania, oraz bez zrzutów odpadów do ziemi, wody lub powietrza, które zagrażają środowisku 
lub zdrowiu ludzkiemu. Jest to również  styl życia, zgodnie z którym człowiek stara się 
generować jak najmniej odpadów, a tym samym nie zanieczyszczać środowiska. Takie 
działania  to cel etyczny, ekonomiczny i wizjonerski, który ma pomagać ludziom naśladować 
zrównoważone naturalne cykle, w których wszystkie odrzucane materiały mają stać się 
następnie zasobami. Cel ruchu to stworzeniu gospodarki o obiegu zamkniętym, w którym 
używa się zasobów, zamiast tworzyć odpady.  
 
Życie wedle idei Zero Waste sprowadza się do stosowania określonych zasad tzw. 5R:  

• odmawiaj (refuse), 
• ograniczaj (reduce), 
• wykorzystaj ponownie (reuse), 
• recyklinguj (recycle), 
• kompostuj (rot). 

Zero Waste nie ogranicza racjonalnego gospodarowania odpadami, ale proponuje dodatkowo 
optymalizację dotychczasowych działań recyklingowych dążąc do tworzenia i stosowania 
nowych, innowacyjnych metod, które mają minimalizować ilość odpadów.  
Zero Waste zmierza do bycia wyższą formą dbałości o środowisko naturalne nie nastawiając 
się  jedynie na odzysk i recykling odpadów. 
  
Kilka przykładów zero west: 

• Kupuj tyle jedzenia ile potrzebujesz, bez wyrzucania nadmiaru, 

• Sprawdzaj daty ważności do spożycia, 

• Zwracaj uwagę na opakowania, które możesz jeszcze wykorzystać, 

• Zamrażaj produkty spożywcze , które masz w nadmiarze, 

• Używaj szklanych naczynia do przechowywania produktów, 

• Oszczędzaj wodę, 
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• Stosuj torby wielokrotnego użytku, 

• Kompostuj resztki odpadów, 

• Zanim wyrzucisz jakiś przedmiot, zastanów się, czy nie można mu dać drugiego życia, 
wykorzystując go do czegoś, co wykonamy samodzielnie. 

Brak śniegu odsłonił w wielu miejscach odpady różnego rodzaju zaczynając od opakowań 
po artykułach żywnościowych, butelek, puszek, części samochodowych po opony, a nawet 
pozostałości choinek bożonarodzeniowych itp. Czas przemyśleć  i zmienić w naszym 
postępowaniu. 
Wprowadzenie w życie zasad zero waste powinno zaczynać się od zmiany naszych nawyków. 
Taka zmiana nic  nie kosztuje, a pozwoli  na oszczędność środowiska i pieniędzy. Zacznij więc 
nad taką zmianą pracować. Może się okazać, że takie działanie na początku będzie trudne ale 
spokojnie, pamiętajcie o metodzie małych kroków. 
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