Karışık çöp
İIçe Pfaffenhofen a.d.Ilm Atık Yönetiminden bildiri (Şubat 2016)

Gri karışık çöp kutusuna geri dönüştürülemeyecek olan her türlü karışık çöpler atılabilir.
Örnek olarak nelerin karışık çöp kutusuna ait olduğunu bu broşürün arka sayfasında
bulabilirsiniz.
Bu çöp kutusunda toplanan bütün çöpler Ingolstadt’daki çöp yakma merkezinde toplanarak
değerlendirilir. Çöp yakma merkezinde elde edilen enerji, bölgesel ısı ve elektrik üretiminde
kullanılır.

Doğru kullanım hakkında bazı öneriler :


Karışık çöp kutusu 14 günde bir boşaltılır.



Boşaltma tarihlerini, her yıl sonunda Kâğıt çöplerinin içine bırakılan takvimden yada
AWP web sitesinden bakarak öğrenebilirsiniz.



Karışık çöp kutusun boşaltma tarihinde en geç sabah saat 06:00 da yol kenarında
olmasina dikkat ediniz !



Karışık çöp kutusuna sığmayan çöpler, bunun için onaylanmış olan çöp torbalarında
biriktirilerek atılabilir . Bu torbaları,çoğu çöp toplama merkezlerinden ve ilçe atık
toplama yönetim bürosundan;AWP Pfaffenhofen Scheyerer Str. 76’dan edinebilirsiniz.
Torba başına 5.00 € ödeyerek bu torbalardan alabilirsiniz ve çöp toplama gününde
çöp kutusunun yanına konulmalıdır.
Bu çöpler ayrıca ücret karşılığı Eberstetten, MVA Mailing veya özel çöp toplama
firmalarına göürülebilir.

Karışık çöpe ait olanlar :
•

Kullanılmışve kirli kağıtlar
Örneğin: Kömürlü düzeltme kağıdı, parşömen ve tereyağ kağıdı, çıkartmalar, çanta ,
mendil,temizlik peçeteleri.

•

Hijyen ürünleri
Örneğin: Çocuk bezi , hijyenik pedler , tamponlar , prezervatif

•

Medikal ürünler
Örneğin: Yara bandı, bandaj,serum hortumu, tek kullanımlık eldiven,şırınga (iğneleri
güvenli bir şekilde kapatılmış olmalıdır)

•

süprüntü ve kül
Örneğin: Elektrikli süpürge torbaları , sigara , kömür ve odun külü , kurum , sigara
izmaritleri, kedi kumu , köpek dışkısı.

•

Ev tamirat atıkları
Örneğin: Laminat, muşamba kalıntıları, duvar kağıdı, izolasyon malzemeleri (cam,
yalıtım maddesi) duvar alt kenar şeritleri,boyalı kovalar, kuru mürekkep, kaplama ve
yapıştırıcı kalıntıları, tesisat malzemeleri, araba plastiği ve köpük parçaları, işlenmiş
ahşap,sunta,kirli plastik

•

Yırtık ve kirli kıyafetler
Örneğin: Çorap,kilotlu çorap, tayt, çanta, kemer, kullanılmış ve yırtılmış ayakkabılar.

•

Okul ve büro malzemeleri
Örneğin:Kurşun kalem,tükenmez kalem, keçeli kalem, renkli boyama kalemleri,
mürekkep pedleri, çıkartmalar,izola bant silindirleri, düzeltme(kopya) kağıdı, plastik
kaplamalar, kurdeleler, kırık okul çantaları, kalem kutuları, plastik dosya ve klasörler.

•

Spor malzemeleri
Örneğin: Bisiklet lastikleri, hortumlar, tenis topları, tenis raketleri,yüzme araçları ve
yüzgeçleri

•

Elektrikli malzemeler
Örneğin: Ampuller (enerji tasarruflu ampul değil !)
boru ve kablo kaplama, kasetler, disketler

•

Plastik ve lastik atıklar
Örneğin: Oyuncaklar, plastik kutular, tahta kaşık ve benzeri ev eşyaları,temizlik
eldiveni,çiçek saksı ve kutuları, bahçede kullanılan plastikler.

•

Keskin kokulu veya aşırı kirlenmiş atıklar
Örneğin: Çiğ et,peynir sarılmış ambalajlar,peynir,balık.

•

Tarımsal alan atıkları
Örneğin:Tarımsal alanda kullanılan balya plastik ve ağları(file).

