
Jeśli e-mail nie wyświetla się poprawnie kliknij tutaj 

 
Zapraszamy na naszą stronę www.stenarecycling.pl 

 

 

 

RECYKLING SAMOCHODÓW 

 
  

 
W 2015 r. wyprodukowano na świecie ok. 90 mln samochodów, w tym ok. 540 tys. w Polsce. 

Jednocześnie w tym samym roku ponad 430 tys. aut w naszym kraju zostało wyrejestrowanych. Tak 

duża liczba pojazdów to źródło wielu wartościowych materiałów, które mogą żyć w nowych 

produktach. Pozwala to oszczędzić surowce naturalne oraz energię. 

CZYTAJ WIĘCEJ  

  

http://www.anpdm.com/newsletterweb/44455843744046584478434259/40?noTracking=true
http://stenarecycling.pl/
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=18459003&uid=0&&&http://www.anpdm.com/article/40/18459003/4055773
http://www.stenarecycling.pl/
http://www.anpdm.com/article/40/17896657/3968081


 

POBIERZ INFOGRAFIKĘ 

  
  

 
Zapraszamy do zapoznania się z infografiką 

dotyczącą recyklingu samochodu. 

POBIERZ  

  

 

 

ZOBACZ NASZ NOWY FILM 

  
  

 
Zapraszamy do obejrzenia filmu: 95% Twojego 

starego samochodu może żyć dalej. 

 

ZOBACZ FILM  

   

 

JAKIE KONSEKWENCJE SPOWODUJE ZMIANA USTAWY O ODPADACH ? 

 
Nowelizacja (projekt z dnia 23.11.2016 r.) ustawy o odpadach związana jest z koniecznością 

dostosowania krajowych przepisów do przepisów unijnych. Zmiany te dotyczą definicji odpadów 

niebezpiecznych, klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne oraz transportu 

odpadów niebezpiecznych. W projekcie zostały zaproponowane istotne zmiany dotyczące 

dokumentów ewidencji odpadów, które w konsekwencji będą wymagały przebudowy systemów 

gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwach. 

CZYTAJ WIĘCEJ  

  

http://www.stenarecycling.pl/globalassets/recykling-samochodu---infografika.png
https://www.youtube.com/watch?v=O3os0dNRnoI
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=18459003&uid=0&&&http://www.anpdm.com/article/40/18459003/4067414
http://www.stenarecycling.pl/globalassets/brana-motoryzacyjna.pdf


 

PODSUMOWANIE AKCJI TELEDAR 
  
W trwającej od 16 września do 16 października 

2016 zbiórce wzięło udział  

19 naszych Klientów z Siemianowic Śląskich, 

Gdyni, Szczecina, Swarzędza, Trzebieńczyc oraz 

Łodzi. Stena Recycling była odpowiedzialna za 

zapewnienie pojemników na zbiórkę oraz odbiór 

zebranych urządzeń. 

CZYTAJ WIĘCEJ  

  

 

 

ŚWIAT RECYKLINGU W PRZYSZŁOŚCI 

  
Wydobycie surowców ze składowisk, 

wykorzystanie na większą skalę robotów  

w procesie recyklingu to tylko niektóre  

z prognoz dot. gospodarowania odpadami. 

Przyszłość recyklingu nakreśla Christer Forsgren, 

Dyrektor ds. technicznych i środowiskowych w 

Stena Recycling International. 

 

CZYTAJ WIĘCEJ  

   

 

FIKA ZE STENA RECYCLING 
 
 

 
Tematem spotkania były obowiązki 

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 

odpadami niebezpiecznymi. Wydarzenia miały 

miejsce w Łodzi i Bydgoszczy. 

CZYTAJ WIĘCEJ  

  

 

 

BEZPIECZNIE Z NIEBEZPIECZNYMI 
 
 

  

 
Zapraszamy do pobrania naszej infografiki 

zawierającej najważniejsze informacje dla 

przedsiębiorców dotyczące odpadów 

niebezpiecznych. 

POBIERZ  

   

http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=18459003&uid=0&&&http://www.anpdm.com/article/40/18459003/4056214
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=18459003&uid=0&&&http://www.anpdm.com/article/40/18459003/4056246
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=18459003&uid=0&&&http://www.anpdm.com/article/40/18459003/4056044
http://www.stenarecycling.pl/globalassets/infografika_odpady_niebezpieczne.pdf
http://www.anpdm.com/article/40/17896657/3968074
http://www.anpdm.com/article/40/17896657/3968074
http://www.anpdm.com/article/40/17896657/3968078
http://www.stenarecycling.pl/siteassets/documents/new-folder/terminarz-obowiazkow.pdf


 

TRENDBOOK O ZARZĄDZANIU ODPADAMI 
 

  

 
Zapraszamy do pobrania Trendbooka "Pozwól materiałom żyć dalej" przygotowanego z okazji 15-

lecia Stena Recycling. 

POBIERZ  

  

Administratorem Państwa danych jest Stena Recycling Sp. z o.o. z 

siedzibą przy Al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa. Dane osobowe, 

będące w posiadaniu STENA Recycling Sp. z o.o., przetwarzane są 

w celu realizacji umowy oraz marketingu własnych produktów i usług i nie 

przewiduje się ich przekazywania podmiotom trzecim. Posiadają Państwo 

prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Ponadto, 

posiadają Państwo prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego 

żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu naPaństwa 

szczególną sytuację.  

 

 
 

 

Obserwuj nas LinkedIn!  

    

 

 STENA RECYCLING 

 
  

 

 

O nas  

Aktualności   

 STENA NEWS 

 
  

 

 

Zapisz się  

Zrezygnuj   

 KONTAKT 

 
  

 

 

Znajdź nas  

Biuro Obsługi Klienta   

 

  

  

 

 

 

http://www.stenarecycling.pl/forms/trendbook-stena-recycling/
https://www.linkedin.com/company/1417217?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company%2CclickedEntityId:1417217%2Cidx:3-3-5%2CtarId:1471014344486%2Ctas:stena%20recycling
http://www.stenarecycling.pl/top-menu/o-nas/
http://www.stenarecycling.pl/top-menu/aktualnosci/?q=
http://www.stenarecycling.pl/top-menu/o-nas/stenanews/
http://www.anpdm.com/ol/17482573/42415B467044465B467947455D4471
http://www.stenarecycling.pl/znajdz-nas/
http://www.stenarecycling.pl/obsluga-klienta/biuro-obslugi-klienta/biuro-obslugi-klienta/
http://www.anpdm.com/article/40/17896657/3968076
https://www.facebook.com/stenametall
https://www.youtube.com/user/StenaMetall
https://www.linkedin.com/company/1417217?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:1417217,idx:3-3-5,tarId:1471014344486,tas:stena recycling

