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Isang gabay sa iyong serbisyo sa inorganic
Nangongolekta kami ng mga inorganic mula sa iyong ari-arian. Nangangahulugan ito na masusulit natin ang gamit na patapon na,  

dahil may mga gamit na mayroon pang halaga at maaari pang gamitin ulit. I-book nang advance ang pagkolekta sa inyo at  
ipapaalam namin sa iyo kapag nariyan kami sa inyong lugar. Narito kung paano ito gumagana:

Paano mag-book - lalabas lang ang mga petsa ng pagkolekta kung 
bukas pa ang mga booking para sa iyong lugar.
• Online – pumunta sa  

inorganiccollections.aucklandcouncil.govt.nz/Inorganic/
• Personal – pumunta sa isa sa aming mga service center
• Sa telepono – tumawag sa amin sa 09 301 0101.
Maaari mong i-book ang pagkolekta sa inyo anumang oras mula 
sa kalagitnaan ng Enero hanggang sa walong araw bago ang 
nakaisekdyul sa iyong linggo ng pagkolekta.

Proseso
Kapag nakagawa ka na ng booking, sasabihin namin sa iyo 
sa pamamagitan ng email, text o telepono kung anong araw 
namin kukunin ang iyong patapon nang inorganic.

Alamin ang higit pa sa  
aucklandcouncil.govt.nz

Sa araw ng pagkolekta
Nagaganap ang mga pagkolekta ng inorganic sa pagitan ng 7am at 4pm. 
Ilagay ang mga gamit sa loob ng iyong ari-arian/section boundary 
(isang maliit na trailer load, 1 cubic meter) kung saan madaling 
makukuha ang mga ito.

Ano ang gagawin namin
Ibibigay ng Konseho ang mga gamit na 
magagamit muli o makukumpuni sa mga  
lokal na grupo upang makumpuni, 
mailagay sa ibang tahanan  
o maibenta muli.

Anong mangyayari
Kokolektahin ng dalawang truck ang mga inorganic na materyal.
Kukunin ng isang truck ang mga magagamit pang muli na 
inorganic na materyal, at kukunin ng kabilang truck ang iba pang 
mga tinatanggap na gamit.

Huwag ilagay ang mga iyon sa berm, kerb o bangketa – ituturing 
itong ilegal na pagtatapon ng basura.

Madali para sa iyo.
Mas makabubuti 

para sa lahat.
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Oo, salamat!
Tatanggapin namin ang:

Kasangkapan
Tulad ng mga kama, silya,  

gamit pangkusina at 
pandekorasyon.

Pang-sports
Tulad ng mga kagamitan  

sa gym, bisikleta  
at laruan.

Malalaking appliance
Tulad ng mga refrigerator, 
freezer, washing machine  

at oven.

Renovation
Tulad ng mga tool,  

fixture at fitting,  
pambanyo at lababo

Mga gamit sa  
labas ng bahay

Tulad ng lawnmower, 
ihawan, gamit sa hardin  
at mga kasangkapang  

panlabas ng bahay.

Electronics
Tulad ng mga TV, computer, 

telepono at DVD player.

Mga nare-recycle  
na packaging

Mga likido
Tulad ng langis, petrol,  
pintura at mga kemikal.

Mga gas cylinder
Tulad ng mga lalagyan  

ng CNG at LPG.

Basurang mula sa hardin
Tulad ng mga pinagputulan  

ng damo, puno at  
mga sanga-sanga.

Mga basura ng gusali  
at pangkalakal

Tulad ng plaster board,  
bato, hollow block.

Basurang mula sa  
loob ng bahay

Mga piyesa ng Sasakyan 
at Bangka

Tulad ng mga gulong at  
piyesa ng sasakyan.

Mapanganib
Tulad ng basag na salamin,  

mga lason, baterya at  
basurang medikal.

Asbestos
Tulad ng Fibrolite, mga  

pang-cover ng sahig,  
lagging at mga pang- 

coating ng kisame.

Hindi maaari!
Hindi namin tatanggapin ang:

Porselana at  
seramiko

Polystyrene
Tulad ng polystyrene mula sa 
mga bean bag, packaging at 

ridged plastic.

Konkreto at mga gamit 
na gawa sa konkreto

Maliliit na appliance
Tulad ng mga takure, 

plantsa at  
vacuum cleaner.

Maaari kaming 
magmungkahi ng kung ano 

ang gagawin sa iba.

At tandaang iwan ang iyong 
gamit sa loob ng iyong  

ari-arian.
Hanapin ang ‘transfer stations’ o ‘hazardous waste’ sa aucklandcouncil.govt.nz 

para sa payo sa pagtatapon. Tingnan ang website ng Worksafe para sa mga  
na-certify na tagaalis ng asbestos. Ang mga basurang mula sa loob ng bahay at 

mga nire-recycle ay dapat na ilagay sa karaniwang pinagkukuhanan sa bangketa.


