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Fact Sheet Two: Where does your
rubbish go?

Каде оди
вашето ѓубре?
Што се случува со ѓубрето во
кантaтa со зелен капаk откога
ќе се собeре?
•

Што се случува со ѓубрето во
кантата со жолт капаk откога
ќе се собeре?
•

Содржината во кантата со жолт капак (предмети
кој се рециклираат како што   се хартија, стакло,
конзерви и пластика) се носи до објектот за
рециклирање (мрф).Секој предмет е разделен и
испратен за рециклирање.
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Содржината во кантaтa со зелен капаk се носи во
oбјектот за рециклирање (РРФ) и  од неа се прави
компост. Содржината од ѓубрето која не може да се
компостира се испраќа во депонија.
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RESOURCE
RECOVERY
FACILITY

Каде оди вашето ѓубре?
Дознаете со БЕСПЛАТНА
турнеја!
Дојдете на турнеја низ нашите капацитети и дознаете
што се случува со вашето ѓубре откако го напушти
вашиот дом.
Јаветесе на МРЦ на 9306 6348 за резервација.

Каде можете да ги однесите
поголемите количества
домашно ѓубре?
Ако имате ѓубре кое не можете да го
ставите во домашната канта за
ѓубре вие можете да го однесите
до Станица за Преработка на
Отпадоци. Постојат следниве
две.
• Тамала парк
• Центар за рециклирање
Балката

Што да правам со мојот
домашен отпад кој е
опасен?
Kаде можам да ги однесам
предметите кој се многу
добри за да се исфрлат?
Ако имате предмети кој се многу добри за да се
исфрлат или пак немате веќе потреба за истите
предмети, тогаш вие можете бесплатно да ги оставите
во една од нашите станици за преработка во Тамала
Парк или Балката. (долу споменатите адреси) или пак
можете да ги донирате до вашиот локален Оп Шоп.
Овие предмети може да се употребуваат од некој друг.

Домашниот отпад кој е опасен-како што е
отпадот од бои,шалитри и хемикали за базени
кој содржуваат отровни материи треба да биде
безбедно отстранет и.да не ги ставате ваквите
производи во ни една од вашите канти.
Жителите ќе можат ваквите домашни опасни
отпадоци да ги донесат во центрите за
преработка   во Тамала Парк или во Балката.
Како алтернатива вашата општина можно е да
организира специјален ден за собирање на
отровни отпадоци каде вие ќе можете да ги
однесите вашите материи за нивно безбедно
отстранување.
Ваквите денови се огласуваат на локално нивоу.

Teлефонски броеви во
вашата локална општина
Што да правам со
мојот отпад од
градината?
Вашиот отпад од градината може
да биде ставен во кантата со зелен
капак. Исто така многу општини
посебно за гној и компост
организираат собирањена зелен
отпад од вашиот тротоар каде
се собираат отпадоци од
градината (трева, исечени
дрвциња,остатоци од
кастрење итн).

” Дали знаете дека
фрижидерите се
одлични за фарми
на глисти?“

City of Joondalup
City of Perth
City of Stirling
City of Wanneroo
Town of Cambridge
Town of Victoria Park
Town of Vincent
Mindarie Regional Council

9400 4000
9461 3421
9345 8555
9405 5000
9347 6000
9311 8111
9273 6000
9306 6303

Recycling Centres
Bring items for re-use or recycling to one of these
two Recycling Centres, free of charge.
Tamala Park
1700 Marmion Ave,
Mindarie
Phone 9306 6303

Open Tues – Sun
Hours 7am – 4.45pm               

Recycling Centre Balcatta
238 Balcatta Rd,
Balcatta
Phone 9345 8555

Open 7 Days
Hours 7.30am – 4pm              

(Both closed Christmas Day,
New Years Day and Good
Friday)
              

