Centru de reciclare

Deșeuri verzi de grădină

La centrul de reciclare din Via Mitterhofer (lângă fabrica de mobilă „Avanti”), cetățenii din Bolzano pot aduce gratuit următoarele materiale:

DA

DA

Cutii din carton pentru băuturi și lapte (Tetrapak)

Resturi organice din gradină

Sticlă, doze/cutii și borcane

Tăietură de flori, garduri vii, arbuști în
general

Hârtie și carton

Deșeuri voluminoase, deșeuri
electrice și electronice
Centru de reciclare, serviciu ridicare deșeuri voluminoase

Împreună putem
genera diferența

Iarbă cosită

Ambalaje din plastic

Arbuști, crenguțe, talaș/deșeuri de lemn

Deșeuri voluminoase
Deșeuri periculoase
Resturi de la mici demolări domestice (cărămizi, sanitare, etc.)
Tacâmuri și obiecte din ceramică
Deșeuri din aparate electrice și electronice
Pneumatici (schimbare anvelope)

Serviciul de ridicare al deșeurilor verzi este gratuit și se va rezerva la
numărul verde 800 013 066.
Deșeurile verzi pot fi și predate gratuit la centrul de colectare a
deșeurilor verzi din Via Volta, imediat peste podul Resia.

Gestionarea deșeurilor face parte
integrantă din protecția mediului.
Fiecare dintre noi își poate da
contribuția angajându-se să
colecteze deșeurile în mod
diferențiat, dar chiar înainte de
aceasta, străduindu-se să
genereze cât mai puține.
Această broșură dorește să fie
un ghid practic pentru
îndepărtarea oricărei nedumeriri
privind eliminarea finală și
adecvată a deșeurilor.
Veți găsi în ea informații și
sfaturi practice pentru o
colectare diferențiată corectă.

Deșeuri periculoase

Polistiren de dimensiuni mari

Centru de reciclare, serviciu mobil de colectare deșeuri periculoase

DA
Baterii și acumulatori
Recipiente pentru produse chimice cu
indicația simbolurilor de periculozitate pe
ambalaj
Îngrășăminte și insecticide
SEAB S.p.A.
Via Lancia 4/A
39100 Bolzano
Număr verde: 800 013 066
Tel.: 0471 541 700 - Fax: 0471 541 767
info@seab.bz.it - www.seab.bz.it

Lămpi de neon și tuburi fluorescente
Ulei mineral și vegetal
Vopsele, adezive
Seringi și solvenți
Medicamente expirate

Calendarul serviciului mobil de colectare pentru
deșeurile periculoase poate fi descărcat de pe
situl www.seab.bz.it sau ridicat la centrele civice
de pe teritoriul Primăriei Bolzano, sau la ghișeele
SEAB din via Lancia 4/A.
N.B. Medicamentele expirate se pot preda și la
farmacii. Bateriile descărcate pot fi aduse și la
tutungeriile și la magazinele de aparate casnice
care dispun de cilindre transparente pentru
colectarea acestora.

DA
Saltele, fotolii, mobilă, mașini de spălat, calculatoare, jucării de dimensiuni mari, mese de călcat etc.

Ridicarea deșeurilor voluminoase și a aparatelor casnice de dimensiuni mari se efectuează contra
cost (15 €) și se va rezerva la numărul verde 800 013 066 (max. 3 obiecte). Pentru familiile formate
numai din persoane în vârstă de la 65 ani în sus ridicarea se efectuează gratuit.

ROMENO/RUMÄNISCH

Deșeuri organice
DA

NU

Resturi crude și gătite de: fructe, legume,
pește, carne, pasta, orez, pâine

Oase, cochilii de moluște, coji de ouă

Zaț de cafea, filtre de ceai

Lichide alimentare

Șervețele de hârtie, hârtie absorbantă

Litiere/Nisip pentru animale, scutece/pampers

Flori tăiate în cantități mici (altfel vor fi
aruncate în containerul albastru pentru
deșeurile verzi)
Alimente expirate fără ambalaj

Ambalaje de plastic

Sticlă, cutii/doze aluminiu
și borcane
DA

NU

Sticle și recipiente de sticlă

Cioburi de geam

Vase de sticlă, borcănașe și pahare

Obiecte din ceramică sau porțelan

Obiecte sau ambalaje de metal, de plastic și de
sticlă

Doze de aluminiu

Oglinzi

Dopuri și capace din metal

Recipiente murdare sau pline

Pungi de plastic sau mater-bi

Folie și tăvi de aluminiu
Mici recipiente din metal

Pentru colectarea resturilor organice este nevoie de un coș ventilat și de pungi
speciale din hârtie, pe care vi le livrăm la înscrierea inițială pentru taxa de deșeuri
la sediul nostru din Via Lancia 4/A.
Se pot utiliza numai pungi de hârtie furnizate de SEAB sau, în alternativă, pungile
(numai de hârtie!) pentru pâine, legume etc.
După ce se umple, punga se va închide rulând-o sau îndoind partea de sus și va fi
aruncată în containerul de la bloc pentru deșeuri organice, de culoare maron.

Carton
DA

NU

Cutii din carton

Cutii pentru alimente (pasta, orez etc.)

Ambalaje din carton ondulat

Gofraje pentru ouă

Este important să goliți și să spălați recipientele din sticlă și metal înainte
de a le arunca în tomberon

Pentru colectarea deșeurilor reziduale, cetățenii din locuințele unifamiliale și neorganizate în regim
de condominiu dețin containerul lor personal (câte unul pentru fiecare familie). Cine locuiește
intr-un condominiu folosește un tomberon condominial, dotat de închizătoare cu cheie, în comun
cu ceilalți locatari din aceeași scară. Locuitorii din orașul vechi, însă, utilizează pungi de plastic
personale care conțin un cip.
Golirea containerelor se efectuează odată pe săptămână. În orașul vechi din centru, pungile se
ridică de trei ori pe săptămână. Zilele și orele de ridicare variază în funcție de zona de rezidență și
se pot consulta pe Internet la link-ul următor: www.seab.bz.it/it/clienti-privati/rifiuti-residui

DA

NU

Sticle de plastic pentru lichide

Lăzi din plastic

Flacoane detergenți, șampon,etc.

Farfurii, pahare și tacâmuri din plastic

Flacoane/dozatoare pentru creme, sosuri

Castronele din plastic, ghivece pentru plante

Saci și pungi din plastic

CD-uri, mici jucării

Tăvi și ambalaje din plastic transparent pentru
alimente (fructe, mezeluri, brânzeturi etc.)

Ambalaje mari din polistiren (de ex. ambalajele
aparatelor casnice)

Tăvi pentru ouă și tăvi din polistiren

Instrumente de bucătărie, castroane
și cutii din plastic

Cutii de iaurt și deserturi în general

Stilouri, rigle

DA

NU

DA

Peliculă pentru alimente și peliculă “cu bule”
(pluriball)

Tuburi/recipiente cu resturi alimentare sau alte
substanțe (maioneză, pastă de dinți, creme etc.)

Cărți, ziare, caiete și reviste

Hârtie plastifiată

Hârtie rezistentă la grăsimi, hârtie plastifiată

Cataloage, pliante

Hârtie termică (bonuri fiscale și faxuri)

Scutece/pampers, scutece mari și tampoane igienice

Cărți de telefon

Prosoape și servețele de hârtie

Pungile de la aspirator

Plicuri și hârtie de birou (còpii, imprimate, etc.)

Tetrapak și materiale similare
(materiale mixte)

Mici obiecte de uz casnic din plastic, ornamente, jucării, CD-uri

Deșeurile reziduale reprezintă toate deșeurile ce nu pot fi aruncate în containerele pentru colectare
diferențiată sau aduse la centrul de reciclare, de ex.:

Cutii pentru alimente (paste, orez, etc.)

Polistiren

Gofraje de carton pentru ouă
Este important să goliți, să clătiți și să striviți recipientele din plastic înainte
de a le arunca în tomberon.

Containerele trebuie să fie plasate în punctele de colectare corespunzătoare, marcate cu linii
galbene, la ora indicată. Dacă nu este indicat niciun punct de colectare, containerele sau pungile
cu cip urmează să fie plasate pe marginea străzii, în mod ordonat și vizibil.

Hârtie

Pungi de hârtie

Benzi adezive și etichete

Îndoiți cartoanele și eliminați benzile adezive și etichetele.

Deșeuri
reziduale

Litieră pentru animale domestice
Cutii din carton pentru băuturi și lapte (Tetrapak)

