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În cazul în care resturile vegetale nu ajung ca hrană pentru animalele din gospodărie, este indicat ca acestea să fie transformate în
îngrăşământ natural deoarece:
se obţine un îngrăşământ valoros pentru agricultură (compostul fiind fertilizantul ideal pentru grădină).
se reduc costurile pentru serviciile de salubritate (dacă se optează pentru compostare în gospodărie).

Care sunt avantajele compostării?

Prin transformarea resturilor vegetale în îngrăşământ natural. Acest proces de transformare se numeşte compostare şi se poate realiza în
recipiente speciale sau în lădiţe confecţionate manual.
Prin cumpărarea produselor care au posibilitatea să fie reumplute (ex: sticle şi recipiente pentru băuturi şi detergenţi).
Prin reutilizarea pungilor pentru transportarea produselor şi folosirea sacoşelor confecţionate din material reciclabil.

Cum putem reduce cantitatea de deşeuri?

Deşeurile se depozitează numai în locurile special amenajate. Aruncarea lor la întâmplare, pe lângă faptul că dăunează sănătăţii
populaţiei şi mediului înconjurător, este o practică ilegală şi se pedepseşte în consecinţă cu amendă.

Unde depozităm deşeurile?

Colectarea separată se va face iniţial în sistem cu 4 pubele urmând ca, ulterior, în urma finalizării proiectului şi delegării serviciului de
salubritate, sistemul să prevadă şi colectarea separată a deşeurilor biodegradabile, respectiv colectarea în sistem cu 5 pubele.
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Prin alegerea produselor confecţionate din materiale reciclate sau care pot fi uşor reciclate.
Prin reutilizarea pungilor pentru transportarea produselor şi folosirea sacoşelor confecţionate din material reciclabil.
Prin utilizarea de imprimante, aparate fax care au cartuşe reîncărcabile sau alte aparate electronice sau electrocasnice cu perioadă de
garanţie extinsă.
Prin cumpărarea articolelor care au posibilitatea să fie reîncărcate sau reumplute (ex: sticle şi recipiente pentru băuturi şi detergent).

Cum putem reduce cantitatea de deşeuri generată?

Deşeurile se depozitează numai în locurile special amenajate. Aruncarea lor la întâmplare, pe lângă faptul că dăunează sănătăţii
populaţiei şi mediului înconjurător, este o practică ilegală şi se pedepseşte în consecinţă cu amendă.

Unde depozităm deşeurile?

Colectarea separată se va face iniţial în sistem cu 4 pubele urmând ca, ulterior, în urma finalizării proiectului şi delegării serviciului de
salubritate, sistemul să prevadă şi colectarea separată a deşeurilor biodegradabile, respectiv colectarea în sistem cu 5 pubele.
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Scădem cantitatea de deşeuri al căror transport şi depozitare devine o problemă tot mai mare
Protejăm mediul înconjurător
E o soluţie economică: deşeurile reciclabile pot fi valorificate, iar aceasta duce la reducerea consumului de materii prime

De ce să colectăm selectiv?
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Unde depozităm deşeurile?
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prevadă şi colectarea separată a deşeurilor biodegradabile, respectiv colectarea în sistem cu 5 pubele.
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