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SSAALLTT SSTTOORRAAGGEE 

PPrrooppeerr SSaalltt SSttoorraaggee SSaavveess
TTiimmee,, MMoonneeyy aanndd 
NNaattuurraall RReessoouurrcceess!!

LLEEHHIIGGHH CCOOUUNNTTYY CCOONNSSEERRVVAATTIIOONN DDIISSTTRRIICCTT
44118844 DDOORRNNEEYY PPAARRKK RROOAADD
AALLLLEENNTTOOWWNN,, PPAA 1188110044
PPHHOONNEE::  661100--993311--99558833

WWEEBBSSIITTEE::  wwwwww..lleehhiigghhccoonnsseerrvvaattiioonn..oorrgg

SSaaffee ssttoorraaggee ooff rrooaadd ssaalltt iinn mmuunniicciippaalliittiieess iiss
aa ccrriittiiccaall sstteepp iinn pprrootteeccttiinngg tthhee eennvviirroonnmmeenntt
ffrroomm tthhee ssaalltt aanndd tthhee ssaalltt ffrroomm tthhee eelleemmeennttss..
IImmpprrooppeerrllyy ssttoorreedd ssaalltt ccaann bbee lloosstt ttoo pprreecciippii--
ttaattiioonn aanndd rruunn ooffff ccaauussiinngg aann eennvviirroonnmmeennttaall
hhaazzaarrdd tthhaatt ccaann ccoonnttaammiinnaattee wwaatteerrsshheeddss
aanndd wweellll wwaatteerr rreessuullttiinngg iinn tthhee lloossss ooff tthheessee
nnaattuurraall rreessoouurrcceess..  IInn aaddddiittiioonn,, eexxppoosseedd ssaalltt
ccaann bbeeccoommee cclluummppeedd aanndd ddiiffffiiccuulltt ttoo sspprreeaadd
rreeqquuiirriinngg aaddddiittiioonnaall wwoorrkk eexxppeennddiittuurree..

WWhhiillee iitt iiss pprreeffeerrrreedd tthhaatt ssaalltt bbee ssttoorreedd
uunnddeerr aa ffiixxeedd sshheelltteerr,, sseeee tthhee rreevveerrssee ssiiddee
ooff tthhiiss bbrroocchhuurree ffoorr rreeccoommmmeennddaattiioonnss ffoorr
tteemmppoorraarryy ssaalltt ppiilleess.. AAllwwaayyss cchheecckk llooccaall 
oorrddiinnaanncceess pprriioorr ttoo ssttaarrttiinngg aa ssttoocckkppiillee

FFoorr ddeettaaiilleedd ssaalltt ssttoorraaggee gguuiiddaannccee,, ccoonnssuulltt
tthhee ssaalltt iinnssttiittuuttee hhaannddbbooookk::
((wweebbssiittee:: wwwwww..ssaallttiinnssttiittuuttee..oorrgg))

SSAALLTT SSTTOORRAAGGEE 
GGUUIIDDEELLIINNEESS

RRAADDIIAALL--SSHHAAPPEEDD SSAALLTT PPIILLEE ::
SSaalltt iiss llooaaddeedd aalltteerrnnaatteellyy ffrroomm eeaacchh oouuttwwaarrdd
ssiiddee ooff ppiillee aass sshhoowwnn bbyy aarrrroowwss aanndd ccoovveerr ttaarrpp
iiss llaasshheedd wwiitthh ssttrraatteeggiiccaallllyy ppllaacceedd ssaannddbbaaggss..

SSttoorraaggee && PPllaacceemmeenntt SSttaannddaarrddss 
ffoorr TTeemmppoorraarryy SSaalltt PPiilleess,, 33000000 TToonnss oorr LLeessss ::

-- PPllaaccee ssaalltt aatt lleeaasstt 330000 ffeeeett aawwaayy ffrroomm aannyy wwaatteerr 
wweellll,, wweettllaanndd,, ppoonndd,, llaakkee,, ssttrreeaamm oorr rriivveerr 

-- AAvvooiidd iinnssttaalllliinngg ssaalltt ppiilleess wwiitthhiinn aa 110000 yyeeaarr 
ffllooooddppllaaiinn 

-- RReeffrraaiinn ffrroomm llooccaattiinngg ssaalltt ppiilleess nneeaarr ffaarrmmss,, ddiittcchheess,, 
ssttoorrmmwwaatteerr ddrraaiinnss aanndd mmaannaaggeemmeenntt ffaacciilliittiieess

-- SSttoorree ssaalltt ppiilleess oonn aa wwaatteerrttiigghhtt bbaassee ttoo pprreevveenntt 
lleeaacchhiinngg

-- CCoovveerr ssaalltt ppiilleess wwiitthh dduurraabbllee ttaarrppss tthhaatt aarree wweeiigghhtteedd 
bbyy ssaannddbbaaggss ttoo rreedduuccee rruunnooffff 

-- RReesshhaappee ppiilleess ttoo mmiinniimmiizzee sspprreeaaddiinngg aafftteerr aa ssaalltt llooaadd 
iiss rreemmoovveedd

-- SSwweeeepp ssccaatttteerreedd ssaalltt bbaacckk iinnttoo tthhee ppiillee aanndd rree--ccoovveerr 
aafftteerr aa ssttoorrmm eevveenntt oorr llooaadd rreemmoovvaall

-- IInnssppeecctt ssaalltt ppiillee ffrreeqquueennttllyy

-- SSaalltt ppiillee ssttoorraaggee ssttrruuccttuurreess aanndd sshheeddss sshhoouulldd bbee ooff 
ssoouunndd iinntteeggrriittyy aanndd ssttrruuccttuurree aanndd ssaalltt sshhoouulldd nnoott 
eexxtteenndd ppaasstt eennttrraannccee wwhheerree iitt mmaayy bbee eexxppoosseedd ttoo 
tthhee eelleemmeennttss


