Çöplerinizi Wunsiedel i. Fichtelgebirge Đlçesinin
Çöp Đdare Yönetmeliğine göre nasıl ayırmanız
gerektiğine dair bilgiler
Artık çöp bidonuna atılacaklar
- Süprüntü, elektrikli süpürge torbası
- Kül, is ve sigara izmaritleri
- eski ampuller
- duvardan sökülmüş duvar kağıtları

- Çocuk bezleri, adet bezleri v.s
- Deri, paçavra ve lastik
- Pansuman malzemesi, ilaçlar
- kullanılmayan diğer küçük eşyalar

Biolojik çöp bidonuna atılacaklar
- Meyve ve sebze
- Kahve filtresi ve sallama çay
poşetleri
- Bozulmuş gıda maddeleri
- Kirli kağıtlar, peçeteler
- Küçük evcil hayvanların saman
yataklıkları ve pislikleri (kedi pisliği
dahil)

- Patates, yumurta, ceviz, fındık vs kabukları
- Yemek artıklari (balık kılçıkları ve
kemikler dahil)
- Çiçekler ve bitkiler
- Saçlar, tüyler
- gübrelenebilen diğer çöpler

Kağıt bidonuna atılacaklar
- Gazeteler, dergiler, magazinler
- Kataloglar
- Yazı kağıtları, formülerler
- Kağıt ambalajlar, paket kağıtları

- Reklam broşürleri
- Kalın kapaklı olmayan
kitaplar
- Kartonlar
- Kağıt mendiller

Yeniden değerlendirilebilecek madde
konteynerlerine atılacaklar
- Şişeler ve konserve kavanozları
(beyaz, kahverengi ve yeşil camlar ayrılacak)
- Beyaz tenekeden, plastikten, alüminyumdan yada
bileşim maddaden yapılmış „yeşil noktalı“ ambalajlar

Kommunalunternehmen Umweltschutz Fichtelgebirge, Jean-Paul-Straße 9, 95632 Wunsiedel

Çevre kamyonuna veya değerlendirilebilecek madde
yerlerine (Wertstoffhof) atılacaklar
- Kimyasal maddeler, asitler,çözeltiler
- Đçinde artık bulunan sprey kutuları
- Flüoresan lambalar
- Piller, aküler
- Diğer sorun çıkaran çöpler
(az miktarda)

- Cıvalı termometreler
- Çözelti maddesi içeren boya artıkları
- Enerji tasarruf lambaları
- Kullanılmış motor yağı
(5 litreye kadar)
- PU-Inşaat köpüğü kutuları

Değerlendirilebilecek madde yerlerine (Wertstoffhof)
atılacaklar
- Alüminyumdan ambalajlar
- CDler
- Bahçe çöpleri (1 metre kübe kadar)
- Çesitli maddelerden mamul içecek
kutuları (örn. süt ve meyve suyu)
- Şişeler ve konserve kavanozları
(beyaz, kahverengi ve yeşil camlar
ayrılacak)
- Plastik şişeler(PO)
- Plastik folyeler (PE)
- Plastikten eşyalar
- Kağıt (ücretli)
- Diğer problemli maddeler
- Hurda demir
- Yemek yağları
- Polistrol (Styropor) taneleri
- Kullanılmış giysiler ve ayakkabılar

- az miktarda inşaat kalıntıları
- elektronik hurda (buzdolapları hariç)
- kullanılabilecek eşyalar (Sperrmüll hariç)
- Eski tahta ve odunlar
- Plastikten kaplar
- Petler, PET-Şişeleri
- Plastikten ambalajlar
- Mantardan şişe tıpaları
- Kağıt bileşiğinden
mamul edilmiş maddeler
- Lastik sünger
- Demir olmayan metaller
(bakır, çinko, bronz, kurşun vs.)
- Polistrol (Styropor)
- Halıfleks
- Beyaz teneke kutular

Kompost (doğal gübre) yerlerine atılacaklar
- 1 metre kübü geçen bahçe çöpleri için ücret alınır
- Ağaç veya çalı kesim çöpleri (6 santimetre kalınlığa kadar)
- Biçilmiş otlar, çimen, ağaç yaprakları
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