
INFORMAȚII CU PRIVIRE LA GUNOIUL DVS. MENAJER ȘI SERVICIUL DE RECICLARE 
 
TOMBERONUL CU CAPAC ALBASTRU PENTRU MATERIALE RECICLABILE MIXTE USCATE 

Tomberonul dvs. pentru materiale reciclabile va fi golit doar dacă conține materialele 
corecte: 
 

• Hârtie – ziare și reviste, plicuri și hârtie de birou, broșuri, pliante, cataloage, cărți 
de telefon și cărți 

• Conserve – conserve de mâncare și băutură, cutii de biscuiți și dulciuri, cutii de 
aerosoli goale, conserve de mâncare pentru animale și borcane cu capac metalic 

• Materiale plastice – sticle de plastic (cu capacul pus), sticle de plastic de 
detergenți și produse de curățenie, ambalaj de plastic rigid inclusiv recipiente de 
iaurt, cutii de unt, tăvițe de carne și coșulețe de fructe și legume 

• Carton – tuburi de carton, cutii de carton și ambalaje, 

• Cutii de carton – cutii de carton pentru mâncare și băutură, de ex. Tetra Pak 

Clătiți conservele și recipientele de mâncare și băutură înainte de a le arunca la 
tomberonul cu capac albastru. 

Nu puneți următoarele produse în tomberonul cu capac albastru: 
 

Pungi de plastic; sticle de sticlă; borcane de sticlă; ambalaje de chipsuri sau dulciuri; 
carton contaminat cu mâncare; bandă adezivă; folie alimentară; folie de plastic; 
polietilenă; folie de aluminiu; polistiren; fotografii; deșeuri alimentare și deșeuri 
generale. 

 

TOMBERONUL CU CAPAC MARO PENTRU DEȘEURI ALIMENTARE ȘI DE GRĂDINĂ 
 

Folosiți acest tomberon pentru toate deșeurile alimentare. Dacă doriți să reciclați 
deșeurile de grădină în tomberonul maro, trebuie să cumpărați mai întâi un Permis 
pentru deșeuri de grădină (Garden Waste Permit). Prețurile pentru permis și alte 
informații pot fi accesate la www.pkc.gov.uk/gardenwaste.   
 

Pe scurt, următoarele produse pot merge în tomberonul maro: 
 

• Fără permis: orice deșeuri alimentare gătite și negătite 
 

• Cu permis: deșeuri alimentare gătite și negătite și deșeuri de grădină (iarbă, 
buruieni, ramuri și rămurele tăiate, flori tăiate) 

 
Când aruncați mâncarea în tomberonul maro, puteți folosi saci de gunoi compostabili, 
ziare sau puteți pune mâncarea direct în el. 
 
Dacă nu aveți un recipient pentru bucătărie, puteți colecta unul gratis de la Pullar House 
sau de la biblioteci.  
 
Nu puneți următoarele produse în tomberonul cu capac maro  
Excremente de câine, ambalaje alimentare, pungi de plastic, pământ, moloz, pietre, 
bușteni sau ramuri mari, lichide și uleiuri. 
 



 
TOMBERONUL CU CAPAC VERDE ȘI CEL CU CAPAC ROZ PENTRU DEȘEURI GENERALE 
NON-RECICLABILE  
 

Trebuie să vă folosiți tomberonul pentru deșeuri generale doar pentru materialele care 
nu pot fi reciclate. 
 
Cum să vă prezentați tomberoanele 

Tomberonul pentru deșeuri generale și tomberoanele pentru materiale reciclabile vor fi 
golite doar dacă sunt prezentate corect: 
 

• Puneți tomberonul la marginea trotuarului până la cel târziu 7:30 în dimineața 
zilei de colectare 

• Returnați tomberonul pe proprietatea dvs. de îndată ce este posibil după ce a 
fost golit 

• Nu vă supraîncărcați tomberonul și asigurați-vă că capacul este închis complet 

• Nu lăsați deșeuri adiționale pe tomberon sau lângă tomberon deoarece acestea 
nu vor fi colectate. 

• Deșeurile generale adiționale pot fi duse la Centrul dvs. de reciclare local, gratis. 
 

Tomberoanele cu capac verde, albastru și maro sunt colectate o dată la două săptămâni. 
Pentru a descărca calendarul, accesați www.pkc.gov.uk/bindates  
 
RECICLAREA STICLELOR ȘI BORCANELOR DE STICLĂ 

Vă rugăm să vă reciclați sticlele și borcanele de sticlă prin intermediul rețelei noastre de 
Puncte de reciclare a sticlei sau la cel mai apropiat Centru de reciclare. Pentru a găsi cea 
mai apropiată instalație pentru reciclarea sticlei, accesați  
www.pkc.gov.uk/recyclingcentres. 
 
Înainte de vă recicla sticlele și borcanele de sticlă, vă rugăm să le clătiți și să le scoateți 
capacele. Capacele pot fi reciclate în tomberonul dvs. albastru acasă. 
 

Puteți recicla următoarele produse la Punctele de reciclare a sticlei:  
Sticle de vin; bere; cidru și spirtoase; borcane de sosuri pentru gătit; sticle de ulei și oțet; 
borcane de cafea și gem; borcane de mâncare pentru bebeluși. 
 
Nu puneți următoarele produse la Punctele de reciclare a sticlei: 
Pirex; geam de sticlă sau oglindă; pahare de băut sau obiecte de olărit; dopuri de plută 
sau capace; becuri; sticle de parfum 
 

Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați la 01738 476476, email 
recycle@pkc.gov.uk sau să vizitați www.pkc.gov.uk/recycle  


