СТАЛНА

правила за потрошњу воде

су сада на снази....
Логичан приступ када је у питању свакодневно
коришћење пијаће воде
Ручно црево мора имати уграђен прекидач (trigger nozzle) и не сме да цури
Баште и травњаци
око кућа и пословних
објеката
Ручно заливање

Баште и травњаке око кућа и пословних
објеката можете да заливате у било које
време, било ког дана, користећи ручно црево
са прекидачем.

Системи за заливање

Баште и травњаке можете да заливате
користећи системе за заливање (ручне,
аутоматске, за распршивање или накапање)
само од 6 увече до 10 ујутру – било ког дана
у недељи.

Јавне баште, травњаци
и површине за игру
Ручно заливање

Јавне баште, травњаке и површине за игру
можете да заливате у било које време, било
ког дана – ручним цревом са прекидачем.

Системи за заливање

За јавне баште, травњаке и површине за
игру могу да се користе системи за заливање
од 6 увече до 10 ујутру, било ког дана у
недељи – или у складу са одобреним планом
за коришћење воде (Water Use Plan).

Прање тврдих површина
- цревом
Не можете цревом да перете чврсте
површине укључујући прилазе за кола, стазе,
бетон, плочице, даскама обложене и друге
поплочане површине, осим у случајевима
када је чишћење потребно због несрећног
случаја, ватре, опасности по здравље, из
разлога безбедности или због неке друге
хитне ситуације.
Можете да користите направу за чишћење/
прање под јаким притиском или ако таква
направа није на располагању – црево
са прекидачем или кофу, да уклоните
прљавштине са тврдих површина – једном
у сезони (свака три месеца). Можете такође
да користите црево са прекидачем у току
градње или реновирања.

Прање прозора
Прозоре можете да перете користећи кофу,
направу за прање под јаким притиском, или
ручно црево са прекидачем – било када.

Прање возила
Аутомобил, чамац или друго превозно
средство можете да перете код куће тако
што ћете користити направу за воду под
јаким притиском, ручно црево са прекидачем
или кофу – било када.

Системи за заливање који се користе за
јавне баште и травњаке ,морају да имају
постављен сензор за кишу или влажност
земљишта.

Базени и ‘spa’ базени
Базене и ‘spa’ базене можете да напуните
или допуните.

Фонтане и други
баштенски украси који
користе воду
Фонтане и баштенске украсе који користе
воду, можете да пуните и пустите да раде
све док користе рециркулациону воду.

Изузеци
Постоје изузеци који аутоматски важе.
Изузеци важе за посебне ситуације као што
су тестирање система за наводњавање/
да ли цуре, квашење ђубрива у баштама
и травњацима, чишћење поплочаних
површина око јавних базена.
Постоје такође извесни изузеци за које се
подноси молба.
Погледајте другу страну за више детаља.

Ова правила не важе за коришћење
рециклиране воде, воде за поновно
коришћење, кишнице или ‘сиве’ воде,
осим ако се додаје пијаћа вода.

За комплетне информације у вези са трајним правилима за коришћење воде ‘Permanent
Water Use Rules’ или у вези са изузецима, обратите се својој компанији за снабдевање водом.
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СТАЛНА

правила за потрошњу воде
Изузеци који аутоматски
важе – не захтева се
подношење молбе
За коришћење воде у следећим случајевима,
важе изузеци у погледу правила ‘Permanent
Water Use Rule’ и није потребно да
подносите молбу вашој компанији за
снабдевање водом.

Примена ђубрива и тестирање
система за наводњавање
постојећих башти и травњака

Системи за заливање могу да се користе за
заливање башти и травњака:
• у току и /или непосредно после примене
ђубрива када је то једино реално
време да се залије или када се према
упутствима произвођача то препоручује;
или
• ради провере система за наводњавање –
цурење и/или исправно функционисање.

Разно

Изузеци за које се
подноси молба
За коришћење воде у следећим случајевима,
важе изузеци у погледу правила ‘Permanent
Water Use Rule’ и дозвола се може добити
подношењем молбе вашој локалној
компанији за воду.

Нови травњаци који се
формирају у току топле сезоне
Системи за заливање могу се користити
за заливање нових травњака у току топле
сезоне - према временским условима, до
28 дана од постављања. Посетите www.
warmseasongrass.com.au и следите упутства
за аутоматско добијање дозволе.

Одржавање спортских терена/
површина за рекреацију
Системи за заливање могу да се користе
и ван предвиђених термина ако постоји
план за коришћење воде одобрен од ваше
локалне кпмпаније за снабдевање водом.

Системи за заливање могу да се користе за
циљеве заштите здравља и безбедности –
за сузбијање прашине која се диже приликом
извођења грађевинских радова (градње,
реконструкције, реновирања) или за
сузбијање прашине у току мотоциклистичких
трка, коњских трка и сличних догађаја – ради
безбедности учесника, посматрача и околних
житеља.

За детаље и информације о комерцијалном
коришћењу воде, посетите вебсајт ваше локалне
компаније за снабдевање водом.
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