2016 itibari ile yeni atık
sistemi - Bir genel bakış
Daha fazla bilgi
Bilmeniz gerekenler
• Yeni atık konteynerleri bir çip ile donatılacaktır,
böylece her konteyner bir araziye ve bununla birlikte
bir ücret vereceklisine atanabilecektir.
• Çöp konteynerinin her boşaltımı çip aracılığı ile
kaydedilecektir (atık tartılmayacak).
• Atık konteyneriniz çok küçük ise, bir konteyner
değişimi için başvuruda bulunabilirsiniz.
• Organik atık konteynerinizi ücretli bir organik filtre
ile donatabilirsiniz. Bu filtre kokuları ve içeriye
girebilecek haşereleri önler.
• Kalan atık konteynerine takılacak ağırlığa sahip bir
kilit, başkaları tarafından istenmeyen kullanıma karşı
koruyacaktır. Bu kilit için başvuruda bulunulması
gerekmektedir ve konteyner hizmeti tarafından takılır.
Ayrıca bir ücretlendirme uygulanır.

Bilgi hattı:
02625/969697-0
E-posta:
info@kreislaufwirtschaft-myk.de
İnternet:
www.kreislaufwirtschaft-myk.de

Atık alım gününde ne yapılmalıdır?
• Atık konteynerleri boşaltım gününde saat 6.00'dan
sonra alım için hazır tutulmalıdır.
• Konteynerlerin kapakları kapalı olmalıdır.
• Çöp kamyonu için erişim yolu engelli ise (örn. inşaat
nedeniyle), lütfen çöp konteynerinizi ulaşılabilecek bir
yere götürün.
• Yer yetmezliği nedeniyle kalan atık konteynerleri
daima yol kenarında durması gereken vatandaşlar,
Referat Kreislaufwirtschaft'tan (Geri kazanım
ekonomisi bölümü) kalan atık konteynerine
yapıştırılan bir tanımlama etiketi talep edebilirler. Çöp
işçisi böylelikle ilgili konteynerin boşaltılmayacağını
bilir.

Konteynerlerinizin
ne zaman boşaltılacağını,
boşaltım planından
öğrenebilirsiniz. Bu plan her yıl
tüm hanelere dağıtılmaktadır.
İnternet sayfamızdan da
bilgi alabilirsiniz.

Kreisverwaltung Mayen-Koblenz | Kreislaufwirtschaft
An der L117 | 56299 Ochtendung
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Atık nereye atılmalı?

Organik atık
• Organik atığı kahverengi kapaklı konteyner üzerinden
bertaraf edersiniz 40, 60, 120, 240 ve 660 litrelik
boyutlar mevcuttur.
• Organik atık konteyneri her iki haftada bir (yılda 26
kez) boşaltılır.
• Organik atık konteyneri için sadece boyuta bağlı bir
konteyner ücreti gereklidir, boşaltım ücreti yoktur.
• Organik atık konteynerine örn. meyve, sebze ve
yemek artıkları, yumurta kabukları, biçilen çimler,
yapraklar, çiçekler ve çay poşetleri girer.

Kağıt

Yeşil atık

Bezler ve inkontinans ürünleri

• Kalan atığı gri kapaklı konteyner üzerinden bertaraf
edersiniz. 120, 240 ve 1.100 litrelik boyutlar mevcuttur.
• Kalan atık konteyneri her dört haftada bir (yılda 13 kez)
boşaltılır.
• Boyuta bağlı konteyner ücretinin yanında her boşaltım
için bir ücret hesaplanır.
• Konteynerinizin hangi sıklıkla boşaltım için hazır
bulunması gerektiğine siz karar verirsiniz. Lütfen
dikkate alın: Her bir boşaltım maliyet demektir!
• Kalan atık konteyneri 4 defadan daha az hazır
bulundurulsa dahi, yıllık dört asgari boşaltım ücreti
alınır.
• Kalan atık konteynerine örn. kırılmış sofra takımları,
kül, bezler, sigara izmaritleri, tükenmez kalemler ve
pamuklu çubuklar atılır.

• Odun ve çalı gibi yeşil atıklar 2016 yılı itibarı ile ilçe
bölgesinde bulunan yaklaşık 30 yeşil atık noktasına
ücretsiz olarak bırakılabilir.
• Noel ağaçları yeni yılın başlangıcında yerel dernekler
tarafından ev kapısı önünden alınacaktır.
• Yaprak atıkları sonbaharda ücretsiz yaprak atığı
torbaları ile dokuz konteyner noktasından birine
götürülebilir.

• Bezler ve inkontinans ürünleri, ayrıca talep
edilecek bir bez konteyneri üzerinden bertaraf
edilebilir.
• Talepte bulunma hakkına sahip olanlar, 3.
yaşını doldurana kadar küçük çocuk sahipleri
veya inkontinans ürünlerine ihtiyaç duyan aile
fertlerinin bakımını üstlenen veya kendisinin bu
ürünlere ihtiyacı olan insanlardır.
• Bez konteyneri 120 ve 240 litre boyutlarında
mevcuttur.
• Konteyner her dört haftada bir (yılda 13 kez)
boşaltılır.
• Konteyner ücreti hesaplanmaz, sadece boşaltım
ücreti hesaplanır. Asgari boşaltım yoktur.

Ürün ambalajları

• Atık kağıdı mavi kapaklı konteyner üzerinden
bertaraf edersiniz. 120, 240 ve 1.100 litrelik boyutlar
mevcuttur.
• Atık kağıt konteyneri her dört haftada bir (yılda 13
kez) boşaltılır.
• Atık kağıt konteyneri üzerinden örn. gazeteler,
kartonlar, kitaplar ve prospektüsler gibi temiz
kağıtları bertaraf edersiniz.
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• Satış yerleri ve üreticiler, ürün ambalajlarını geri
almayla ve çevreye uygun bir şekilde imha etmeyle
yükümlüdürler. Bu amaç ile kendine has bir geri alım
sistemi kurulmuştur: Sarı çöp torbası.
• Tüm ürün ambalajlarının bertaraf edilmesi, atık
ücretinizin bir parçası ve bu nedenle ilçe idaresinin işi
de değildir.
• Mayen-Koblenz ilçesinde PreZero GmbH şirketi sarı çöp
torbalarının alımından sorumludur. Bu çöp torbaları her
üç haftada bir alınır.
• Sarı çöp torbasına plastik, kompozit ve metal malzeme
yapımı örn. süt kutuları, yoğurt kutuları, diş macunu
tüpleri ve kapak gibi ev tipi ürün ambalajları atılır.

Hacimli atık
• Yılda iki kez hacimli atık başvurusunda bulunabilirsiniz.
Üçüncü alımdan sonra ek bir ücretlendirme uygulanır.
• Hacimli atığa, boyutları nedeniyle kalan atık
konteynerine sığmayan, evlerde kullanılan nesneler örn.
kapılar, sandalyeler, yataklar gibi atıklar girer.
• Aralık ayında size gönderilecek olan boşaltım planına
yıllık iki hacimli atık kartı dahildir.
• Hacimli atık kapınızın önünden alınacaktır.
• Hacimli atığınızı, hacimli atık kartınızı vererek,
Ochtendung'da bulunan Eiterköpfe deposuna da
bırakabilirsiniz.
• Ücretli hızlı servis (iki iş günü sonrası alım) ve tam servis
(hacimli atık evden veya araziden toplanır) yenidir.

Ayrıntılı
ayrım bilgilerini,
bir ücret genel
bakışını, adresleri,
başvuru formlarını ve
birçok diğer bilgileri
internet sayfamızda
bulabilirsiniz.

Diğer atıklar
Peki diğer atıkları ne yaparsınız?
• Örn. şarap şişeleri, reçel kavanozları ve ilaç şişeleri
gibi cam ürünler atık cam konteynerine atılır. Bu
konteynerleri tüm ilçe bölgesinde bulabilirsiniz.
• Örn. buz dolapları, elektrikli süpürgeler,
bilgisayarlar, tost makineleri, oyun konsolları
gibi elektrik hurdalarını elektrikli hurda alım
noktalarına bırakabilirsiniz.
• Örn. ahşap koruyucu madde, yapıştırıcı, floresan
lambalar, asitler gibi problemli atıkları lütfen farklı
günlerde ve yerlerde duran çevre kamyonuna
(Umweltmobil) veriniz.
• İnşaat molozunu ve hafriyatı, ilçede bulunan
dokuz konteyner adasına götürebilirsiniz.
• Boş piller uzman satış noktalarına geri verilebilir.
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