Deșeuri nereciclabile
Fracția umedă

Resturi de fructe
Frunze uscate

Resturi de legume
Zaț de cafea

Coji de nuci

Coji de ouă

Legume

Iarbă tăiată

Plante
Paie

Bălegar
Fân

La baza compostorului așezați un strat de 10-15 cm
de crengi rupte sau alte resturi din grădină pentru a
menține distanța față de sol.
Adunați toate deșeurile biodegradabile și vegetale
din gospodărie.
Alternați câte un strat de deșeuri biodegradabile cu
câte un strat de sol uscat din grădină.
Utilizați compostul ﬁnit ca îngrășământ natural.

Învățăm și acționăm
pentru un viitor mai bun!
Deșeurile noastre se împart în mai multe
categorii: reciclabile, compostabile și
deșeuri menajere (gunoi).
Din deșeurile menajere nu mai putem
obține nimic, însă prin reciclare și
compostare putem acționa pentru un
mediu mai bun și salva resurse și bani.
În comuna Independența, colectarea
deșeurilor reciclabile se face pe trei fracții, în
saci de culoare verde, galbenă și albastră.

STICLĂ

METAL
PLASTIC

HÂRTIE
CARTON

Deșeuri reciclabile
Fracția uscată

HÂRTIE ȘI CARTON
• Ziare, reviste, pliante și
cataloage de
prezentare, cărți vechi
de telefon;
• Hârtie tipărită și
corespondență veche,
plicuri, agende și caiete
vechi;
• Ambalaje de hârtie și
carton curate (de la
mâncare, de la
cosmetice, de la
îmbrăcăminte și
încălțăminte);
• Ambalajele de carton

PLASTIC ȘI METAL

• Recipiente de plastic
pentru băuturi (PET) și
cele ale produselor
lactate
• Caserole de plastic și
polistiren, farfurii de
plastic și pungi de
plastic
• Pungi și folii de
plastic folosite ca
ambalaje

de la lapte sau sucuri;
• Hârtie de împachetat
folosită;
• Cartoane de ouă;
• Pungi de hârtie care
nu mai pot ﬁ folosite;
• Tuburile de la
prosoapele de
bucătărie din hârtie și
de la hârtia de toaletă;
• Farfurii și pahare de
unică folosință folosite
(dacă nu sunt foarte
murdare).

• Dopuri metalice
• Cutii de metal și alte
recipiente metalice
• Doze și ambalaje din
aluminiu
• Recipientele
produselor cosmetice
și detergenților

Colectarea se face săptămânal în ﬁecare zi de joi începând cu ora 8:00
Proiect realizat în colaborare cu Primăria Independența

Învățăm și acționăm
pentru un viitor mai bun!
STICLĂ
• Sticlă alba, maro și verde;
• Borcane și sticle fără capac;
• Alte obiecte din sticlă;

DEȘEURI MENAJERE
•resturi de carne şi
peşte, gătite sau
proaspete;
•resturi de produse
lactate (lapte,
smântână, brânză, iaurt,
unt, frişcă);
•ouă întregi;
•grăsimi animale şi
uleiuri vegetale (în
cazul în care nu se
colectează separat);
•excremente ale
animalelor de
companie;

• scutece/tampoane;
• cenuşă de la sobe
(dacă se ard şi cărbuni);
•resturi vegetale din
curte tratate cu
pesticide;
•lemn tratat sau vopsit;
•conţinutul sacului de la
aspirator;
•mucuri de ţigări;
•veselă din
porţelan/sticlă spartă,
geamuri sparte.

Colectarea se face săptămânal în ﬁecare zi de joi începând cu ora 8:00
Proiect realizat în colaborare cu Primăria Independența

