Çöp Bidonuna Neler Girmez?

Atık Toplama Merkezleri

Problemli Atıklar

Ingolstädter Kommunalbetriebe AöR
Hindemithstraße 30, 85057 Ingolstadt
Büyük çaplı Atık: 0841/305-37 77
Atık Danışma Hattı: 0841/305-37 21
Çöp Bidonları, Ücret tarifesi: 0841/305-33 34
Pzt - Prş saat 8.00 - 17.00, Cuma saat 8.00 - 13.00
www.in-kb.de, kontakt@in-kb.de

Çevreye zararlı atıklar ayrıştırılarak toplanmalıdır.
Problemli çöp toplama merkezi normal bir ev
idaresinden çıkacak büyüklükteki atıkları ücretsiz olarak
kabul etmektedir. Aşağıdakiler de Problemli Atık’tır:
• Kullanılmış yağ
• Piller, bataryalar
• Kimyasallar, zehirli atıklar
• Elektronik cihazlar
		

(örneğin, televizyon, tost makinesi, bilgisayar, kahve

		

makinesi, elektrikli süpürge, buzdolabı, çamaşır

		

makinesi, elektrikli ocak)

• Tasarruflu ampuller, flüoresan lambalar
• Boyalar, solvent içeren renkler
• İçi dolu sprey kutuları

İnşaat artıkları
Beton, tuğla, kalebodur, taş, seramik ve yer kazıntıları gibi
atıklar aşağıdaki toplama merkezlerine ücret karşılığı teslim
edilebilir:
• Fort Hartmann Geri Dönüşüm Deposu
• Caritas (1 m³’e kadar)
• Firma Büchl (1 m³’e kadar)
İnşaat artığı olmayanlar: örneğin, alçıpan, mineral elyaf,
asbest içeren inşaat ürünleri

Servis

Atık danışmalarınıza sizlere
daha ayrıntılı bilgi vermekten
memnuniyet duyarlar
0841/305-37 21
abfallberatung@in-kb.de

Atık ayırma
Çevrenin ve kaynakların korunması
İçin önemli bir katkı

Problemli Atık Toplama Merkezi
Hindemithstraße 32, 85057 Ingolstadt
0841/305-37 24, -37 21
Pzt – Prş saat 8.00 - 17.00, Cuma saat 8.00 - 13.00
www.in-kb.de, abfallberatung@in-kb.de
Problemli Atıklar, Elektronik Cihazlar ve Eski Elektrikli Cihazlar
Fort Hartmann Dönüşüm Deposu
Ochsenmühlstraße, 85049 IN-Friedrichshofen
0841/305-37 21
Mart - Ekim Pzt / Sal / Prş / Cuma saat 9.00 - 18.00
Çrş kapalı, Cts saat 9.00 - 13.00
Kasım - Şubat Pzt – Cuma saat 9.00 - 17.00
www.in-kb.de, abfallberatung@in-kb.de
Yanmaz inşaat artıkları, kesilmiş bitkiler, hurda metal,
kağıt, karton, mukavva, elektrikli küçük cihazlar
Caritas-Markt
Carl-Benz-Ring 16-18, 85080 Gaimersheim
0841/49018-615
Pzt – Cuma saat 9.00 - 18.00, Cts saat 9.00 - 16.00
Geri dönüştürülebilir, fonksiyonunu koruyan ürünler,
büyük atık eşya, değerli maddeler
Müllverwertungsanlage (MVA)
Am Mailinger Bach, 85055 Ingolstadt-Mailing
0841/378-0, Pzt - Cuma 8.00 - 17.00
www.mva-ingolstadt.de
Artık Atık, Eski Tahta ve Odun, Değerli Maddeler alınmıyor
Recyclinghof ve Fa. Büchl iş birliği
Robert-Bosch-Str. 1-5, 85053 Ingolstadt
0841/96 46-0
Mart - Ekim Pzt – Cuma saat 9.00 - 18.00, Cts 10.00 - 12.00
Kasım - Şubat Pzt – Cuma saat 9.00 - 17.00
www.buechl.de
Kesilmiş bitkiler, değerli maddeler, inşaat atığı (1m³e kadar)
© INKB, 11/2013
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Değersiz atık
Kül,
bozuk eşyalar
(örneğin, plastik parçalar, oyuncaklar,
plastik aksamlar), ampuller,
hijyen ürünleri (örneğin, tamponlar,
hijyenik pedler, prezervatifler),
süprüntüler, evcil hayvan tüyleri,
küçük tahta parçalar, temizlik bezleri,
sigara izmaritleri, kurumuş duvar
boyaları (solventsiz)
ve mumlar

Biyolojik atık bidonuna atılan mutfak
atıkları: (Plastik poşet atmayın!)
Sebze, salata, meyve artıkları
(bozulmuş) yiyecek artıkları, patates
kabukları, yumurta kabukları, limon ve sebze kabukları, fındık kabukları, çay poşetleri,
filtre kağıdıyla
kahve telvesi, havlu peçete

Kağıt ve karton
gazeteler, dergiler, kataloglar,
prospektüsler, kataloglar, broşürler,
mukavva, kağıtlar, temiz kese kağıtları,
kartonlar, kutular

“Yeşil Nokta” işareti taşıyan
ambalaj malzemesi
Metal ve saç kutular,
alüminyum ve alüminyum folyodan
ambalajlar, süt ve meyve suyu paketleri,
Tetra Pak bileşik ve plastik ambalajlar
strafor (kutu içlerinden çıkan)
içi boş boya kovaları, PET şişeler

Artık atık bidonunun yeterli olmaması
halinde Mauthstr. 4 adresinde bulunan
Ingolstadt müşteri merkezi problemli atık
toplama noktasından bir çöp poşeti
(100 l‘lik 5,00 €, 50 l’lik 2,50 €
karşılığında) temin edebilirsiniz. Torba bir sonraki artık atık toplamasında
toplanacaktır. Artık atıkların doğrudan geri
dönüşüm merkezine teslim edilmesi de
mümkündür.

Biyolojik atık torbalarını ücretsiz olarak
Mauthstr. 4 adresinde bulunan Ingolstadt
müşteri merkezi problemli atık toplama
noktasından ve perakende gıda maddesi
marketlerinden temin edebilirsiniz.
Kağıt torbaların kullanılmasıyla biyolojik
atıklarınızı oldukça kuru ve böylelikle
kokusuz olarak saklayabilirsiniz.

Büyük miktarlardaki kullanılmış kağıt ve
kartonları Fort Hartmann geri dönüşüm
deposuna (1 m3‘e kadar) veya firma
Büchl geri dönüşüm deposuna teslim
edebilirsiniz.

Sarı çuvalların dağıtımı ve tasfiyesi
Alman Duale System tarafından üstlenilir.
İlave sarı çuval için aşağıdaki adreslere
başvurabilirsiniz:

Sarı Çuval

Bahçe Atıkları
Bitki artıkları, ölü yaprak ve çiçekler
saksılardan toprak, çim, ağaç ve çalı
kesim artıkları

Tüm bidonlar sadece kapakları kapatabilene
kadar doldurulabilir.

• Firma Büchl
• Ingolstadt Müşteri Merkezi, Mauthstr. 4
• Ingolstadt Belediye İşletmesi (INKB)
		 Problemli Atık Toplama Merkezi

Cam konteyneri

Depozitosuz ve konserve şişeleri içindir, lütfen
renklere göre ayırarak atın.

