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Insula ecologica�
Insula ecologică este o 
zonă supravegheată unde
se pot preda deşeuri 
voluminoase (mobilier, fotolii 
şi canapele etc.), D.E.E.E. - 
Deşeuri de echipamente electrice şi
electronice (electrocasnice mici şi mari), uleiuri 
comestibile, acumulatori, recipiente „T” şi/sau „F”, 
baterii uzate, vopsele, material inert, lemn, metal şi 
orice alte deşeuri care nu sunt colectate prin sistemul
de colectare de la domiciliu.

Noutati
Pentru deşeurile voluminoase este disponibil şi 
noul serviciu de ridicare gratuită la cerere pentru 
cetăţenii „over 65” (Info Point, tel. 030 902605).

Deschide în Piazza Europa, la sediul Primăriei, 
Info Point & Shop din Carpenedolo, un nou 
serviciu pentru cetăţeni dedicat deşeurilor, 
reciclării şi bunelor practici de mediu.

Aici se pot ridica gratuit sacii şi coşurile de 
gunoi pentru colectarea separată „din uşă în 
uşă”, se pot solicita recipientele pe roţi pentru 
utilizatorii comerciali şi cei privaţi agregaţi, se 
pot cere containerele de compost sau se pot 
prelua deşeurile voluminoase, se poate activa 
colectarea scutecelor pentru copii şi adulţi şi se 
pot semnala eventualele probleme referitoare la 
managementul deşeurilor.

De asemenea, se pot achiziţiona produse 
ecologice pentru întreaga familie: detergenţi 
biologici şi produse cosmetice naturale, 
detergenţi biodegradabili, jocuri şi accesorii 
pentru copii.

PENTRU INFORMAŢII:
C.B.B.O. srl ambiente e territorio
via Industriale 33/35, Ghedi (BS)
tel. 030 902605, hello@cbbo.it, www.cbbo.it

CONTACT:
Info Point & Shop
tel. 030 902605
infopointcarpenedolo@cbbo.it

Î n  per ioada 27 iu l ie  -  1  august insu la  eco log ica 
va f i  temporar  înch isa pentru act iv i tat i  de 
întret inere extraord inara genera la .
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Carpenedolo 
face un salt de calitate.
Schimba situatia... colecteaza separat!



Un salt de calitate
De la 1 august 2015, în Carpenedolo 

colectarea de la domiciliu a deşeurilor 
menajere va fi  dezvoltată şi extinsă la 

întregul teritoriu al localităţii. Hârtia, plasticul, 
deşeurile organice, sticla, cutiile metalice şi 
deşeurile nediferenţiate vor fi  colectate „din uşă 
în uşă”. De asemenea, vor fi  instalate puncte Green 
Service pentru colectarea deşeurilor verzi menajere 
şi vor fi  activate servicii speciale la domiciliu la 
cerere, precum colectarea deşeurilor voluminoase 
pentru cei „over 65” şi a scutecelor de copii şi adulţi 
pentru familiile care au această necesitate. Acest 
sistem va permite recuperarea unei cantităţi mai 
mari de materiale reciclabile şi reducerea la minim 
a deşeurilor nediferenţiate ce trebuie eliminate în 
depozitele de deşeuri. 

CUM FUNCŢIONEAZĂ?
Dispar containerele de pe stradă şi toate deşeurile 
sunt colectate „din uşă în uşă”. În luna iulie toate 
familiile vor trebui să ridice, complet gratuit, 
SETUL conţinând sacii şi recipientele noi pentru 
colectarea „din uşă în uşă”, împreună cu materiale 
informative utile şi detaliate (ghidul serviciilor, eco-
calendarul şi „Unde îl arunc?”).

Set gratuit pentru utilizatorii privati 
(se va ridica în luna iulie la Sala de sport Dante, prezentând 
Cardul Regional de Servicii)

Conţine:
 ✓ 2 recipiente maro pentru colectarea deşeurilor 
organice
 ✓ 1 recipient verde pentru colectarea sticlei şi a 
cutiilor metalice
 ✓ Saci galbeni pentru ambalajele din plastic
 ✓ Saci albaştri pentru resturile uscate nediferenţiate
 ✓ Saci din mater-bi pentru colectarea deşeurilor 
organice
 ✓ Materiale informative

Utilizatorii comerciali (fi rme, magazine) şi utilizatorii 
privaţi agregaţi pot solicita direct recipientele 
potrivite propriilor necesităţi contactând Info Point-ul 
(tel. 030 902605).

Scutece pentru copii si adulti
Pentru a sprijini familiile care au această necesitate
este disponibil şi serviciul de colectare, de
două ori pe săptămână, a scutecelor 
pentru copii şi adulţi.
Vor fi  furnizaţi saci speciali.
Pentru informaţii, contactaţi
Info Point (tel. 030 902605).

Hârtie, carton şi ambalaje din carton pentru băuturi
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Ambalaje din plastic

Sticlă, cutii metalice

Deşeuri organice

Scutece pentru copii şi adulţi

Resturi uscate nediferenţiate
Scoateţi sacii şi recipientele începând cu ora 22.00 a zilei dinaintea
colectării şi până la ora 6.00 a zilei colectării.

Mai putine deseuri prin compostare
Compostarea la domiciliu este un
proces natural, care permite
transformarea resturilor organice
din bucătărie şi din grădină 
într-un îngrăşământ perfect
(compost), ce se poate refolosi 
în cur ţi şi grădinile de legume.

Pentru compostarea la domiciliu
este sufi cient să aveţi o grădină şi să
folosiţi containerul pentru compost (composter), lada 
de compostare, stogul, celula sau groapa.

Cetăţenii interesaţi de această bună practică de 
mediu pot solicita un container pentru compost, în 
comodat gratuit, contactând Info Point-ul
(tel. 030 902605).

Green Service
Pentru colectarea deşeurilor 
verzi menajere vor fi  instalate
pe teritoriul localităţii 6
containere pentru resturile
de tăiere, iarbă, frunze etc.
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Colectarea „din usa în usa”: cum functioneaza?
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