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Ang pagkakaroon ng makabuluhang dami ng mga nareresiklo o maaring muling 
gamitin muli (recyclables) sa basura ng pangkalakalan ay isang $50 multa.

Gumawa ng mga hakbang upang mabawasan ang basura at pahusayin ang inyong 
programa sa pagresiklo o maaring muling paggamit (recycling).

Pinagbabawalan ng Lungsod ng Seattle ang mga kalakalan sa pagtatapon ng mga nareresiklo o maaring muling 
gamitin muli (recyclables) at mga nabubulok na magagamit na pataba ng lupa (compostables) sa basurahan. 

Para sa dagdag pang impormasyon at sa paghiling ng libreng mga pagkukunan ng tulong upang mapahusay ang  
inyong programa sa pagresiklo o maaring muling paggamit (recycling), makipag-ugnayan sa Seattle Public Utilities 

Green Business na Programa.
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MGA KINAKAILANGAN SA KOMERSIYAL NA PAGRESIKLO O MAARING 
MULING PAGGAMIT (RECYCLING) MAY BISA HULYO 2014

MGA KINAKAILANGAN SA PAGGAMIT NG NABUBULOK UPANG  
GAMITING PATABA NG LUPA (COMPOSTING) MAY BISA ENERO 2015
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Nabubulok na gagamiting Pataba ng Lupa (Composting)



GreenBusiness@Seattle.Gov | 206-343-8505 
www.seattle.gov/util/greenyourbusiness

Mga Tip sa Pagresiklo o Maaring Muling Paggamit (Recycling)

Mga Tagabigay ng Serbisyong Pangongolekta

Pagresiklo o Maaring Muling Paggamit (Recycling) sa Pinagtatrabahuhan Serbisyong Pangongolekta

• Hilingin ang mga tao, pabrika o kompanya 
na tagatustos ng kalakal ukol sa maaring 
mareresiklo/magagamit na muli o nagagamit 
na nabubulok upang gamiting pataba ng lupa 
na produkto at mga produkto na may mas 
kaunting pagkakabalot.

• Makipag-ugnayan sa inyong tagabigay ng 
serbisyong pangongolekta upang matutunan 
kung aling mga bagay ang maaring maresiklo 
o maaring muling magamit (recycled) o 
nabubulok na nagagawang pataba ng lupa 
(composted).

• Turuan ang mga tauhan kung paano 
paghihiwa-hiwalayin ang mga tanging bagay 
na ginagamit sa inyong kusina. 

• Malinaw na lagyan ng etiketa o label ang mga 
lalagyanan sa pangongolekta. Gumamit ng mga 
palatandaan na nagpapakita kung saan ang mga 
bagay na ispisipikado sa iyong pinagtatrabahuhan 
ay mapupunta.

• Ilagay ang lahat ng tatlong mga lalagyanang 
pangongolekta sa nareresiklo o nagagamit na 
muli, nabubulok na nagagawang pataba  at basura  
(recycle, compost, and garbage) na sama-sama sa 
isang sentrong lugar .

• Ilagay ang mga lalagyanan sa kusina kung saan sila 
ay magagamit, gaya ng malapit sa mga puwestong 
paghahandaan at mga puwestong hugasan ng  
mga pinggan o pinaglutuan. 

• Gumamit ng matibay na mga bagay sa paghain  
ng pagkain.

• Bawasan ang inyong serbisyong basura. 
Huwag magbayad para sa walang laman na 
espasyo. 

• Ikandado ang mga basurahan (dumpsters) 
o mga kariton (cart) sa matrapikong mga 
lugar upang maiwasan ang hindilegal na 
pagtatapon.

• Ang higit pang pagresiklo o maaring muling 
paggamit (recycling) ay makakatipid ka sa 
pera. Makipag-ugnayan sa tagabigay ng 
serbisyo  
sa pag-order ng serbisyo. 

• Makipag-ugnayan sa mga tagabigay ng 
serbisyo na nasa ibaba para sa serbisyong 
pangongolekta.

RECOLOGY CLEANSCAPES
BASURA | PAGRESIKLO O MAARING MULING PAGGAMIT 

(RECYCLING) | PAGGAMIT NG NABUBULOK UPANG GAMITING 
PATABA NG LUPA (COMPOSTING)

WASTE MANAGEMENT
BASURA | PAGRESIKLO O MAARING MULING PAGGAMIT 

(RECYCLING) | PAGGAMIT NG NABUBULOK UPANG 
GAMITING PATABA NG LUPA (COMPOSTING)

REPUBLIC
PAGRESIKLO O MAARING MULING  

PAGGAMIT (RECYCLING)

CEDAR GROVE
PAGRESIKLO O MAARING MULING PAGGAMIT 

(RECYCLING) | PAGGAMIT NG NABUBULOK UPANG 
GAMITING PATABA NG LUPA (COMPOSTING)

SEADRUNAR
PAGRESIKLO O MAARING MULING PAGGAMIT 

(RECYCLING)

(206) 250-7500 (800) 592-9995 (206) 332-7705 (877) 994-4466 (206) 467-7550
info@recologycleanscapes.com recyclenw@wm.com infoseattle@republicservices.com help@cgcompost.com info@seadrunarrecycling.com
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Mga Tip sa Pagresiklo o Maaring Muling Paggamit 
(Recycling) at Paggamit ng Nabubulok Upang Gamiting 

Pataba ng Lupa (Composting)
 y Iwasan ang Paggawa ng Basura: Iwasan ang paggamit 
ng naibabasurang mga bagay. Sa halip gumamit 
ng mga bagay na maaring nagagamit na muli, 
nareresiklo/muling magagamit at nagagamit na 
nabubulok upang gamiting pataba ng lupa.

 y Gumamit ng nabubulok upang gamiting pataba ng lupa 
at (Compost) at Magresiklo o maaring muling paggamit 
(Recycle) Ang dalawang mga serbisyong ito ay 30-50% na 
mas mura kaysa sa serbisyong basura.

MAS MARAMING BASURA AT MAS KAUNTING PAGGAMIT NG  
NABUBULOK UPANG GAMITING PATABA NG LUPA (COMPOSTING) AT 
PAGRESIKLO O MAARING MULING PAGGAMIT (RECYCLING)  
AY NANGANGAHULUGAN NG MAS MALAKING MGA GASTOS SA 
PAGBABASURA

MAS KAUNTING BASURA AT MAS MARAMING PAGGAMIT NG  
NABUBULOK UPANG GAMITING PATABA NG LUPA (COMPOSTING) 
AT PAGRESIKLO O MAARING MULING PAGGAMIT (RECYCLING) AY 
NANGANGAHULUGAN NG MAS KAUNTING MGA GASTOS SA  
“PAGBABASURA
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Nagtatapon ako ng parehong karami ng mga 

bagay. Ilalagay ko lang sa iba’t-ibang mga 

lalagyanan at makakatipid ng pera.  

#SeattleGreenBiz
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