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14 günde bir geri dönüşüm ve atık çöp
konteynerinizin boşaltımı
Kağıt konteynerinizin dört haftada bir boşaltımı
Biyo- Konteynerinizin haftalık boşaltımı. Bir proje nedeniyle
istisna: Şubat-Mart 2019 14-günde bir. Kasım 2019 - Mart
2020 14-günde bir. Biyolojik Konteyner yılda iki kez temizlenir.
Karlsruhe şehri boyunca çöp bidonlarının konulması
Yeşil çöpleriniz için 22 yeşil çöp konteyneri ve 2 adet
gübreleme tesisi
Yıl dönümlerinde yılbaşı ağacı toplanması
Gübreleme tesislerinin olgunlaşmış doğal gübresi, yılda bir
metre küpe kadar ücretsiz
İki toplama noktasında zararlı madde kabulü
Semtlerde zararlı madde aracı
Sonbaharda kapınızdan yaprak çuvalı toplanması Çuvalların
fiyatı tanesi 25 kuruştur, bağlanmış dalları beraberinde
ücretsiz alıyoruz
Büyük elektronik aletlerinizin istek üzerine direkt kapınızdan
yılda iki kez ücretsiz alımı. Lütfen hacimli çöpe bırakmayın!
Hacimli çöpünüzün yılda iki kez ücretsiz alımı:
Bir sokak çöpü randevusu ve istek üzerine bir randevu
Dokuz geri dönüşüm birimi, bir metre küpe kadar özel ev
çöplerinin geri dönüşümü yılda bir ücretsiz
300 noktadan fazla eski cam konteyneri
200 noktadan da fazla eski tekstil ürünü konteyneri
330 noktadan da fazla pil toplama kutuları
tauschmarkt.karlsruhe.de adresinden takas ve
hediyeleşme pazarı
Çöp ve çöp takvimi konularında bilgiler www.karlsruhe.de/
abfall adresinde
Danışma telefonu 115 yetkili numarasıdır
Moloz, asbestli materyaller, atık çöp, eski lastik gibi birkaç çöpün Nordbeckenstraße 1
geri dönüşüm birimindeki bertarafı ve hacimli çöplerin kabulü için bir ücret almak
zorundayız.
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Paranız karşılığında bunları elde ediyorsunuz*

Stadt Karlsruhe
Amt für Abfallwirtschaft

Çöpün yok edilmesi
Fiyatları ve çalışmaları

Şu fiyattadır

Böyle tasarruf edebilirsiniz

Çöpünüzün fiyatının yüksekliği sadece atık çöp konteynerinin
büyüklüğüne bağlıdır. Kağıt, geri dönüşüm ve biyolojik
konteynerlerin büyüklüğünü fazla para ödemeden kişisel
ihtiyacınıza uygun hale getirebilirsiniz.



Atık çöp bidonlarının aylık ücretleri
Bidon büyüklüğü
Tam servis*

Kısmi servis**

24,07 Euro
30,01 Euro
57,75 Euro
184,98 Euro
242,46 Euro

21,42 Euro
26,71 Euro
51,40 Euro
-> tam servis
-> tam servis

80 litre
120 litre
240 litre
770 litre
1.100 litre







* Tam servis
** 240 litreye kadar alım kapasitesi olan bidonlar için Hohen-wettersbach, Neureut,
Wettersbach ve Stupferich’da kısmi servis.

Konteynerlerin boşaltım Günleri
Atık çöp konteyneri 14- günde bir
Geri dönüşüm çöp 14- günde bir
konteyneri dört haftada bir
Kağıt konteyneri Haftalık
Biyolojik atık konteyneri Bir proje nedeniyle istisna:
Şubat - Mart 2019 14-günde bir.
Kasım 2019 - Mart 2020 14-günde bir

Çok fazla çöp mü var?
Çok fazla atık çöp veya geri dönüşüm için çöpünüz varsa,
işletmelerden “Karlsruhe şehrinin çöp çuvalı” yazılı özel plastik
çuvallarını tanesi dört Euro‘dan alabilirsiniz. Lütfen dolmuş
çuvalları teslim alma gününde çöp bidonlarının yanına koyun.
Çeşitlerine göre geri dönüşüm ürünlerini de dokuz geri dönüşüm
birimimize alıyoruz. Nordbeckenstraße 1 geri dönüşüm birimi
ayrıca özel ev çöplerinin atığını da on Euro karşılığında
başlangıçta yarım metre küpe göre kabul ediyor. Eski kağıtlar
sokak toplayıcılarına gidebilir.

Çöp bidonlarını komşularınızla paylaşın. Bu, yer ve -atık
çöpte- para tasarrufuna neden olur.
Tüm arsa sahipleri mutfak ve bahçelerinin biyolojik çöplerini
kendileri gübreletirse, atık çöp ücretinde bir indirimden
faydalanırlar.
Doğru ayırın! Çöp bidonlarını yanlış doldurursanız Karlsruhe
şehri özel bir teslim almayı sağlayabilir. Fiyatı her geliş için
82,20 Euro‘dur. Atık çöpte her bidon için aylık ücretin %12’i
eklenir.

Bunları bilmelisiniz






Kağıt konteynerleri dört haftada bir boşaltılır. Bir çöp absorbe
tesisinde (hava basınçlı çöp bertarafı) parsellenen arsalar için
hesap içeriği ayda 30,01 Euro tutarındadır.
Çukur ödemelerini ve hususi ödemeleri internetten www.karlsruhe.
de/abfall adresinden veya telefonla 115 yetkili numarasından
öğrenebilirsiniz.

Geri dönüşüme gidecekleri, kağıt ve biyolojik çöpü atık çöpten
ayırın. Kalan atık çöp miktarının ne kadar düşük olduğuna
hayrat edeceksiniz. Belki de hatta daha küçük bir atık çöp
konteynerine geçebilirsiniz?



Geri dönüşüm ve atık çöp konteynerlerini 80, 120, 240,
770 ve 1.100 litre büyüklüklerinde alabilirsiniz.
Kağıt konteynerleri ise 120, 240 ve 1.100 litre
büyüklüğünde var.
Biyolojik konteynerleri ise 80, 120 ve 240 litre büyüklüğünde
sipariş edebilirsiniz. Lütfen biyolojik konteynerlerin sadece
mutfağın biyolojik çöpleri için ön görüldüğünü dikkate
alın. Yeşil çöpleri kendiniz gübreleyebilir veya yeşil çöp
konteynerlerimize getirebilirsiniz.
Çöp bidonu miktarının değişikliğine sadece ev sahipleri veya
bunlar tarafından görevlendirilmiş yönetim yetkilidir.

Değişiklikler ya posta yoluyla, online olarak www.karlsruhe.de/
abfall adresinden ya da telefonla 0721 133-7083 veya
133-7024 numarasından yapılabilir. Lütfen mutlaka şehir
hizmetlerine müşteri numaranızı verin. Bu, kendi gübreleme
indirimi talebinde de geçerlidir.

