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Nu folosiți saci de gunoi din plas-
tic compostabili (DIN EN 13432, 
14995); aceștia nu sunt adecvați 
pentru instalațiile de compostare!

Fără plastic la deșeurile organice

Centrul de Servicii

Întrebări generale despre containerele  
pentru deșeuri, taxe, colectarea gunoiului  
și serviciul de ridicare
Telefon (0731) 166-7777
kontakt@ebu-ulm.de

Consiliere privind deșeurile 

Întrebări generale despre colectarea  
selectivă a deșeurilor
Telefon (0731) 166-5555
abfallberatung@ebu-ulm.de

www.ebu-ulm.de

Acestea se elimină în pubela  
de deșeuri organice:

Deșeuri de grădină

Filtre de cafea, pliculețe de ceai,  
resturi de mâncare și coji de ouă

Umpleți corect pubela 
pentru deșeuri organice!
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Umplerea corectă a pubelei  
pentru deșeuri organice:

Umplerea defectuoasă a pubelei 
pentru deșeuri organice:

Pungile de hârtie la deșeurile organice

Aruncați în pubela dedicată deșeuri organice neambalate, 
înfășurate în hârtie sau în pungi de hârtie. Puteți folosi,  
de exemplu, ziare sau pungi de hârtie, cum ar fi pungile de 
cumpărături (fără fereastră) de la brutărie, măcelărie sau de 
la supermarketuri. Nu folosiți pliantele colorate de reclame 
sau reviste cu hârtie lucioasă! Pungi din hârtie pentru 
deșeuri organice sunt disponibile în magazinele en detail  
și de materiale de construcții, în drogherii sau pe internet.

Hârtie

•  fără substanțe străine
•  se descompune împreună  

cu deșeurile organice
• absoarbe umiditatea
•  reduce mirosurile neplăcute și viermii  

din pubela pentru deșeuri organice

Fără saci de gunoi din plastic la 
deșeurile organice

Sacii de gunoi din plastic, inclusiv din plastic compostabil 
sau din amidon (DIN EN 13432, 14995), nu au ce căuta în 
pubela pentru deșeuri organice! Dacă colectați deșeurile 
organice în acești saci de gunoi, eliminați conținutul  
sacului în pubela pentru deșeuri organice, iar sacul de 
gunoi împreună cu deșeurile reziduale.

Plastic (compostabil)

•  substanță străină
•  nu putrezește (suficient de rapid)
•   îngreunează sortarea, crește  

costurile compostării
•  prin intermediul compostului,  

ajunge în sol și în ape 

Acestea nu se elimină în pubela  
de deșeuri organice:

Deșeuri reziduale, murdăria adunată 
cu mătura

Pietrele, cioburile, sticlă  

Paiele de la animale de casă și  
excrementele de animale

Pungi/saci de gunoi din plastic (compos-
tabili), ambalaje și produse din plastic

STOP!

Confecționați-vă  
propriile pungi pentru  

deșeuri organice!


