
Nie wyrzucaj resztek jedzenia w tym miejscu!  

Chleb, resztki wędlin, kości z zupy czy skorupki jajek nie nadają się do 

dokarmiania zwierząt!  

• Chleb często rozmaka i gnije  

• Chleb jest szkodliwy dla ptaków- powoduje kwasicę żołądka i 

niszczy ich skrzydła  

• Leżące na trawniku resztki jedzenia to problem dla właścicieli 

psów, którzy dbają o to, co jedzą ich pupile. Psy nie powinny jeść 

przetworzonego jedzenia, solonego mięsa czy gotowanych kości 

• Resztki rozkładającego się jedzenia przyciągają dziki, szczury i 

mewy  

• Gnijące resztki są świetnym środowiskiem do rozwoju bakterii, 

chorobotwórczych grzybów i pasożytów- stanowią zagrożenie dla 

zdrowia ludzi i zwierząt!  

W ten sposób nie pomagasz, a jedzenie i tak się marnuje  

 

Za zaśmiecanie miejsc publicznych (w szczególności dróg, 

ulic, placów, ogrodów i zieleńców) grozi kara grzywny o 

wysokości przynajmniej 500 zł 

 

Przeczytaj ulotkę dalej i dowiedz się, w jaki sposób poradzić sobie z 

resztkami żywności, aby nie szkodzić zwierzętom i środowisku oraz nie 

zaśmiecać miasta. 

 

 



Jeśli chcesz pomóc zwierzętom:  

• dowiedz się jak mądrze dokarmiać ptaki zimą- chętnie zjadane są 

ziarna słonecznika lub specjalne kule, które można kupić w sklepach 

zoologicznych lub w dużych marketach  

• jeśli widzisz bezdomnego psa lub kota- najlepiej zawiadomić 

schronisko lub organizację zajmującą się pomocą bezdomnym 

zwierzętom; jeśli decydujesz się dokarmiać- podawaj tylko czystą 

wodę i nieprzeterminowaną karmę dla psów lub kotów 

Gdzie wyrzucać resztki jedzenia?  

• najlepiej do pojemników na śmieci BIO: tutaj mogą trafić wszystkie 

resztki oprócz surowego mięsa i kości; nie musisz obawiać się, że to 

jedzenie się zmarnuje: zostanie wykorzystane jako nawóz w wielu 

ogrodach!  

• surowe mięso i kości wyrzuć do pojemnika na śmieci RESZTKOWE  

 

Jak nie marnować jedzenia?  

• kupuj mniejsze ilości jedzenia  

• dowiedz się, jak wykorzystywać w kuchni np. czerstwe pieczywo czy 

obierki warzyw  

• zamrażaj lub rozdawaj innym nadmiarowe ilości jedzenia  

Wyrzucanie jedzenia na ziemię to nadal wyrzucanie!  

Ta żywność marnuje się i szkodzi zwierzętom i środowisku.  

Jeśli chcesz pomóc - wyrzuć resztki jedzenia do odpowiednich 

śmietników, a zwierzęta dokarmiaj odpowiedzialnie. Nie zaśmiecaj 

miasta! 


