Услуга за собирање
отпадоци од храна
и градинарски
отпадоци
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Компостот што ќе се направи од вашите
отпадоци од храна и градинарски
отпадоци ќе се користи во градини, па затоа
е важно во оваа канта да ги фрлате само тие
работи што е дозволено да се фрлаат во неа!
Ќесињата што се користат за обложување на
кујнските канти за ѓубре и што може да се
компостираат исто така се дозволени.
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Овошје и

Што може да фрлате во
вашата канта за отпадоци
од храна и за градинарски
отпадоци

вели

Што не може да фрлате во
вашата канта за отпадоци од
храна и за градинарски отпад

Следните работи не можат да се претворат во
компост во постројката за компостирање. Ве молиме
погрижете се тие да не завршат во вашата канта за
отпадоци од храна и за градинарски отпадоци
Најлонски ќесиња и најлонски опаковки
(вклучувајќи ќесиња, најлонска фолија за
завиткување, врвци)
Измет од кучиња или мачки
Песок во кој мачките вршат нужда дома
Ѓубре од домаќинството и догорчиња од цигари
Бебешки пелени и бебешки влажни шамичиња
Зрна кафе и чаши за кафе за еднократна употреба
Ќесенца од чај (захефтани со метал или на кои има
пластична ознака)
Саксии за цвеќиња
Стебла од дрвја и пепел
Ѓубре од правосмукалка
Влакна (вклучувајќи и влакна од домашни
миленици)
Картонски чинии и чаши за кафе
Дрвени стапчиња од сладолед
Метални, стаклени и пластични предмети што
може да се рециклираат
Остри предмети, лекови, батерии и играчки
Кутии од пица или други картонски производи

Како да се пријавите
Посетете го местото на интернет whittlesea.vic.gov.au/
foodwaste за да ја порачате вашата канта за отпадоци од
храна и за градинарски отпадоци, или телефонирајте во
Општината. Цената на кантата за отпадоци од храна и
градинарски отпадоци изнесува $77 годишно (од јули до
јуни). Ако одлучите да ја користите оваа услуга, трошокот
за неа ќе биде вклучен во вашата сметка за плаќање на
општинскиот данок.

Ако сакате повеќе информации за оваа програма, ве
молиме јавете се во Општината на 9217 2170.

Зошто Општината собира
отпадоци од храна
Во општина Витлси, една просечна канта за ѓубре
содржи повеќе од 40 проценти отпадоци од храна.
Отпадоците од храна што завршуваат на депониите
за ѓубре создаваат метан, кој е многу застапен
стакленички гас. Фрлањето храна на депониите за
ѓубре исто така е и залудо расфрлање ако размислите
за тоа колку енергија, вода, пари и други суровини
биле потрошени за да се произведе, преработи и
превезе храната.
Преку собирање на отпадоците од храна во кантата
за градинарски отпадоци и преку нивно претворање
во компост можеме да го намалиме создавањето на
метан од депониите за ѓубре и да го намалиме нашето
производство на јаглерод. Нашите отпадоци од храна
пак ќе бидат вратени во почвата и на тој начин ќе се
осигури дека многу вредни материи нема да бидат
загубени. Правењето компост ни заштедува пари, го
подобрува составот на почвата и помага во неа да се
зачуваат хранливите состојки и водата. Општината
ќе се стреми да го затвори кругот разгледувајќи ги
можностите да го користи тој компост во локалните
паркови и на други отворени површини.

Каде се преработуваат
вашите отпадоци од храна
По собирањето, вашите отпадоци од храна и
градинарските органски отпадоци се носат во нашата
локална постројка за производство на компост и од нив
се прави компост со користење на висококонтролиран
процес за правење компост. Потребни се 8 до 10 недели
за да се претворат отпадоците во компост. Потоа тој се
користи за да се подобри почвата на низа разновидни
места, вклучувајќи фарми, паркови, училишта и градини
во заедницата.

whittlesea.vic.gov.au/foodwaste

