Kağıt Çöp Kutusu
Ilçe Pfaffenhofen a.d.Ilm Atık Yönetiminden bildiri (Şubat 2016)

Yeşil kağıt çöp kutusuna evimizdeki herçeşit temiz kağıt atılabilir.Örnek olarak kağıt çöpüne
neyin atılıp neyin asla atılamayacağını bu broşürün arka sayfasında bulabilirsiniz.Toplanan
kağıtların değerlendirilmesi ile çevre koruma için çok gerekli ve önemli olan çöpler minimize
edilerek geri dönüşüm sağlanmaktadır.

Doğru kullanım hakkında bazı öneriler :


Kağıt çöp kutusu her 4 haftada bir boşaltılır.



Boşaltma tarihlerini, her yıl kâğıt çöp kutuların kapağına bırakılan takvimlerden yada
AWP web sitesinden bakarak öğrenebilirsiniz.



Çöp kutusunu toplama gününde en geç sabah saat 06:00 da yol kenarında olmasına
dikkat ediniz !



Anlamlı faydalı bir geri dönüşüm sağlayabilmek için, kağıt çöp kutusuna sadece temiz ve
kuru kağıtların atılmasına Dikkat ediniz.
• Kağıt çöp kutusunun hacmi yeterli değilse, istek üzerine bir ücret karşılığında ek kutu
edinebilirsiniz.

Ayrıca kartonlar her ilçenin Büyük Çöp Toplama Merkezlerine de atılabilir (Pfaffenhofen’da
Weiherer Str ‘deki merkez hariç).Kağıt biriktirme konteynerlerinin içine sadece düzgün
katlanmış ve yırtılmış olan kartonlar atılmalıdır.

Ayrıca, Gazete,dergi,kitap,katalog ve benzeri türdeki matbaasal kağıtlar için Martin –BindeRing 4’de ki çöp toplama merkezinde konteynerler bulunmaktadır.

Kağıt çöp kutusuna:
Hayır

Evet
• Gazeteler
• Dergi ve ilanlar

•Islak kağıt,plastik ve mum kaplamalı

• Kataloglar

kağıtlar yani peynir, teryağ,kağıt bardak
gibi(temizleri)

• Kitaplar ve dergiler
(deri ve plastik kapak hariç)

 sarı çöp torbasına

• Mektup ve Yazı kağıtları
• Zarflar

•Tetra Paketleri (örneğin süt ve meyve
suyu kartonları)
 sarı çöp torbasına

• Yazıcı kağıtları
• Temiz yazısız ve kaplamasız
karton ve kağıt kutular

• Kirlenmiş kağıtlar örneğin; mineral yağ ,
boya , tutkal gibi...
 karışık çöpe

• Çamaşır tozu kutuları


Duvar kağıdı
 karışık çöpe

• Un ve şeker paketleri



Çimento, şeker, un çuvalları
 karışık çöpe

• Temiz kağıt, mukavva ve karton
kutular
(mobilyadan kibrit kutusuna kadar)



Hijyen kağıtları,örneğin;Kağıt mendil,
çocuk bezi, ped, peçete, mutfak
havlusu , vesaire....
 karışık çöpe



Kendinden yapışkanlı plastik
kaplama ve çıkartmaların arkasından
çıkan kağıtlar
 karışık çöpe



kağıt havlu, ıslak ve yağlı kağıt
 kompost çöpüne



Diğer atık ve geri dönüştürülebilir
malzemeler

• Yumurta kartonları

• Kağıt torba ve diğer farklı kağıt
parçaları

