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si fa

DIFFERENTE

NOWY POCZĄTEK

Ama i Roma Capitale decydują się na zmianę sposobu zbiórki i
współpracę z CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi [Krajowe
Konsorcjum Opakowań], aby nadać jeszcze większej wartości
domowym materiałom pokonsumcyjnym. Nowa usługa odzysku
i recyklingu zaangażuje, jeden po drugim, wszyskie gminy
Rzymu, poprawiając wygląd miasta i życie rzymskich obywateli.

NOWA USŁUGA

Razem z tobą zobowiązujemy się do zarządzania nową
selektywną zbiórką, bardziej skuteczną i ekologiczną. W tym celu,
będziemy musieli zmienić nasze codzienne przyzwyczajenia i
wszyscy współpracować, żeby dać początek systemowi, który
będzie naprawdę działał, z mniejszym marnotrawstwem i
wieloma korzyściami.

NOWY CEL

Cel jest ambitny i razem możemy go osiągnąć zwiększając
procent selektywnej zbiórki, aż do 70% do 2021 roku, jak ustalono
w Planie redukcji i zarządzania materiałami pokonsumpcyjnymi
w Roma Capitale 2017-2021 [Piano per la riduzione e la
gestione dei materiali post-consumo di Roma Capitale 20172021 – (PMPC)] zatwierdzonym przez Radę Stolicy. Tylko w ten
sposób osiągniemy znaczącą oszczędność materii i energii, ale
przede wszystkim satysfakcję z życia w lepszym mieście, które
z poszanowania i odpowiedzialności wobec środowiska zrobiło
swój cel.

NOWA SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW
DOMOWA
Nowa selektywna zbiórka odpadów bliska będzie obywatelom: operatorzy
AMA zajdą, aby zebrać materiały w użyciu domowym i handlowym, w
zależności od potrzeb i od specyficzności każdego obszaru.

TECHNOLOGICZNA
Nowe pojemniki będą posiadały kod, który umożliwi monitorawanie. Selektywna
zbiórka odpadów zawsze będzie certyfikowana, a rachunki zarządzane na
podstawie przyzwyczajeń każdego użycia: są to technologiczne drzwi dla
obliczania punktualnej i bardziej sprawiedliwej taryfy.

ZAPROGRAMOWANA NA PODSTAWIE KALENDARZA
Aby zagwarantować zawsze skuteczną usługę, personel AMA będzie
obserwować kalendarz selektywnej zbiórki odpadów. Plastik i metale,
papier, odpady organiczne, odpady niesegregowane, szkło będą
zbierane tylko w wyznaczonych dla nich dniach.

JEDNAKOWA DLA WSZYSTKICH
Żółty na plastik i metale, niebieski na papier, brązowy na odpady organiczne, szary
na odpady niesegregowane, zielony na szkło. Kolory pojemników zmieniają się, aby
być wszędzie jednakowe i minimalizować błędy.
Typ selektywnej zbiórki odpadów zostanie zorganizowany na podstawie specyficznych potrzeb teryorium.

PRAWDZIWA ZMIANA
ZACZYNA SIĘ OD CIEBIE
Aby zmniejszyć produkcję materiałów pokonsumcyjnych,
kupuj produkty z opakowaniami o mniejszych rozmiarach
lub do ponownego wykorzystania albo z materiału z
recyklingu lub dającego się odzyskać.
Opakowania dające się odzyskać rozpoznawalne są przez
następujące symbole:
• CA dla papieru i tektury

• PE, PET, PVC, PP, PS dla plastiku
• FE, ACC, AL, ALU dla materiałów z żelaza, stali i aluminium

• GL70, GL71 i GL72 dla szkła

Przed umieszczeniem w pojemnikach należy:
• jak najdokadniej oddzielić różne składniki
• opróżnić zawartość szklanych, plastikowych i metalowych opakowań
• zmniejszyć rozmiar plastikowych i tekturowych pojemników

NIEBIESKI - PAPIER
Gdzie to umieszczę?
Papier umieszczany jest we właściwym niebieskim
pojemniku.

TAK
• Papierowe, tekturowe i kartonowe
opakowania na żywność
• Opakowania na produkty do
czyszczenia i higieny (pasty
do zębów, mydła, perfumy itp.)
• Opakowania po odzieży
(buty, opaski łączące skarpety,
bibułka, itp.)
• Papierowe woreczki z uchwytem
lub bez
• Kartony na napoje (mleko, soki,
żywność)
• Gazety, czasopisma, książki,
ulotki reklamowe, zeszyty
• Papier rysunkowy i do kserowania

NIE
• Wszystko to, co nie jest
papierem, tekturą i kartonem
• Tłysty, brudny po jedzeniu papier
• Papier impregnowany, nie pokryty
tworzywem sztucznym, do
pieczenia
• Papier chemiczny do faksu,
papier termiczny (paragony),
papier samokopiujący
• Każdy typ papieru, tektury
i kartonu zabrudzony substancjami
chemicznymi
• Chusteczki
• Brudne tektury po pizzy

ŻÓŁTY – PLASTIK I METAL
Gdzie to umieszczę?
Plastik i metal umieszczane są w żółtym pojemniku.

TAK
•
•
•
•
•
•
•

Plastikowe butelki i buteleczki
Opakowania na sosy i jogurty
Jednorazowe talerze i kubki
Plastikowe torebki i woreczki
Plastikowe pojemniki i folie
Folia bąbelkowa Pluribal i polistyren
Blister

• Puszki po napojach
• Puszki po oliwie
• Puszki, puszeczki, puszki podarunkowe
i metalowe pojemniki
• Pojemnik spray

• Beczki i wiaderka
• Zakrętki, kapsułki i zamknięcia
• Aluminiowe tacki i folia
• Tubki po kremach i konserwach

NIE
•
•
•
•
•

Materiały inne, niż te wskazane
Papier i tektura
Jednorazowe plastikowe sztućce
Guma
Pojemniki po farbach i
rozpuszczalnikach (oznaczone
etikietką T/F)

ZIELONY – SZKŁO
Gdzie to umieszczę?
Szkło umieszczane jest w ulicznych pojemnikach zielonego
koloru typu dzwon.

TAK
• Szklane butelki i słoiki

NIE
• Przedmioty ceramiczne,
porcelanowe i z terakoty
(talerze, filiżanki)
• Pojemniki ze szkła
żaroodpornego, typu pyrex
• Kryształowe przedmioty
(szklanki, żyrandole,
popielniczki)
• Szklanki
• Płyty szkła i lustra
• Wszelkiego rodzaju lampy,
żarówki i lampy neonowe
• Gąsiory oplatane i inne
pokaźnych rozmiarów
przedmioty
• Rury, ekrany, telewizory,
monitory i komputery

BRĄZOWY - ODPADY ORGANICZNE
Gdzie to umieszczę?
Odpady organiczne umieszczane są we właściwym
brązowym pojemniku.

TAK
• Resztki jedzenia, owoców i
warzyw
• Resztki mięsa i ryb, skorupy
po owocach morza, pestki
owoców, skorupki jajek
• Makaron, chleb, filtry po
herbacie, fusy po kawie
• Cięte kwiaty, małe rośliny
• Brudne papierowe serwetki i
husteczki
• Zimny popiół
• Korki
• Papier wchłaniający,
papierowe woreczki po chlebie

NIE
• Materiał nieorganiczny
(pojemniki, słoiki, puszki,
szklane lub plastikowe
słoiczki i butelki)
• Płyny
• Gumy do żucia
• Niedopałki papierosów

BEŻOWY – DRZEWO
Gdzie to umieszczę?
Drzewo umieszczane jest w centrach zbiórki.

TAK
•
•
•
•
•
•

Skrzynki na owoce i warzywa
Małe drewniane pojemniki
Skrzynie wina
Drewniane popsute meble
Palety i inne drewniane opakowania
Korek w dużych ilościach

SZARY – ODPADY NIESEGREGOWANE
Gdzie to umieszczę?
Odpady niesegregowane umieszczane są we właściwym
szarym pojemniku.

TAK
• Cd i dvd
• Gumowe przedmioty,
syntetyczne gąbki
• Plastikowe sztućce
• Niedopałki w dużych ilościach
• Kurz
• Szczoteczki
• Żyletki do golenia
• Biżuteria
• Zabawki (małych rozmiarów)
• Długopis, flamastry
• Nylonowe rajstopy
• Pieluszki i pieluchy dla dorosłych

NIE
• Dające się odzyskać
materiały
• Papierowe, aluminiowe,
stalowe, plastikowe, szklane
i drewniane opakowania
• Niebezpieczne, toksyczne i
szkodliwe odpady

Sprawdzaj dni odbioru
w kalendarzu, który zostanie ci dostarczony
z nowym zestawem do zbierania,
albo pobierz aplikację
wycelowując następujący QR kod
i wpisz twoją ulicę.

Albo idź na

amaroma.it

nie rozpraszaj w środowisku

wydrukowano na papierze z recyklingu

amaroma.it

Bezpłatna Infolinia AMA

800 867 035

