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 Czego nie wrzucamy do 
toalety? 

Dlaczego? 

 

 
ŚRODKI  HIGIENY 
OSOBISTEJ: 
 
-nawilżane chusteczki,  
-pieluchy,  
-podpaski,  
-tampony,  
-waciki, patyczki do uszu 

 
POWODUJĄ ZATORY  
To najczęściej wyrzucane do toalety rzeczy, które nie 
rozpadają się pod wpływem ciśnienia i nacisku wody, 
jak papier toaletowy, a wręcz pęcznieją pod wpływem 
siąknięcia wody, zatykając i blokując przepływ. 

 

 
TŁUSZCZE, OLEJE, RESZTKI 
Z JEDZENIA 
 

 
OSADZAJĄ SIĘ NA RURACH I ZMIEJSZAJĄ ICH 
ŚREDNICĘ 
Pozostały olej po smażeniu czy pieczeniu zastyga pod 
wpływem zimnej wody, osadzając się na ścianach rur, 
zmniejszając tym samym przepływ ścieków. W dodatku 
resztki jedzenia wabią szczury i wpływają na wzrost ich 
populacji w kanalizacji. 

 

 
MATERIAŁY BUDOWLANE 
-farby 
-tynk,  
-cement,  
-piasek i kamienie 

 
BLOKUJA PRZEPŁYW ŚCIEKÓW 
Związki chemiczne i właściwości tych materiałów mogą 
katastrofalnie wpłynąć na środowisko. Co gorsza opadają 
na dno, tworząc trudno usuwalne zatory, a zastygnięty 
cement, może nawet całkowicie odciąć przepływ 
ścieków. 

 

 
LEKI 
 

 
STANOWIĄ NIEBEZPIECZEŃSTWO DLA ŚRODOWISKA 
Oczyszczalnie nie potrafią w pełni oddzielić składników 
chemicznych znajdujących się w lekach od ścieków, tym 
samym przedostają się one do wód gruntowych, 
stwarzając niebezpieczeństwo dla roślin i zwierząt oraz 
niszcząc glebę i siejąc środowiskową destrukcję. 

 

 
IGŁY I STRZYKAWKI 

 
STANOWIĄ NIEBEZPIECZEŃSTWO DLA 
PRACOWNIKÓW ZAKŁADÓW KANALIZACYJNYCH  
Mimo ściśle określonych przepisów BHP często dochodzi 
tam do skaleczeń i ukłuć, które mogą przenosić nawet 
najgroźniejsze choroby takie jak HIV. 

 

 
WŁOSY, NITKI 
DENTYSTYCZNE 

 
POWODUJĄ ZATORY 
Długie i cienkie tworzywa lubią zwijać się w kłęby, 
otaczając również inne przedmioty dryfujące w rurach. 
Są niezwykle trudne do usunięcia. W dodatku należy 
wiedzieć, że nici dentystyczne nie ulegają biodegradacji. 

 

 
NIEDOPAŁKI PAPIEROSÓW 

 
SZKODZĄ MIKROFLORZE W OCZYSZCZALNI 
Podobnie jak inne toksyczne związki, zatruwają wody 
gruntowe, zatruwając tym samym podziemną faunę            
i florę. 

 

 
ŻWIREK 
mowa o żwirku dla kota 

 
POWODUJE ZATORY  
Mimo iż stanowi zwierzęcy wychodek to znacznie różni 
się od ludzkich potrzeb. Żwirek doskonale wchłania koci 
mocz i neutralizuje zapachy, jednak ze względu na swój 
skład, w którym występuje między innymi silikon,             
nie powinno się go w żadnym wypadku spłukiwać            
w toalecie. 

 

 
TOREBKI FOLIOWE 

 
POWODUJĄ ZATORY 
Nie tylko nie rozkładają się w wodzie, tworząc blokady w 
sieciach kanalizacyjnych, ale dostają się często do 
oceanów, gdzie mylone są z pokarmem. Żółwie morskie 
na przykład mylą torebki foliowe z meduzami, po czym 
umierają, połykając je. 

https://higieniczny.pl/papier-toaletowy.html

