Çöp tasfiye planı

2 0 20

Enzkreis Kaymakamlığı / Çöp tasfiye idaresi bağımsız işletmesi
Aralık 2019

Atık app

planları Hırvatça,

Çöp tasfiye ücretleri, boşaltma miktarı ile
(boşaltma sayısı) yıllık aidattan meydana gelir. Bu
miktar evdeki kişilerin sayısına bağlıdır. Biyo çöp
bidonları için ek bir yıllık aidat alınır. Biyo çöpler
ancak kullanıcı tarafından kompostolanıyor ise,
biyo çöp bidonu gerekmez. Bidon sayısı ve
büyüklüğü serbestçe seçilebilir. Çöp Tasfiye
Tüzüğü uyarınca, hurda, biyo çöp ve artık
çöplerin ayrılma zorunluluğu vardır.
Yeşil bidonda ilk önce „yassı” fraksiyon ile kağıt,
karton, plastik folyo ve stiropor alınır ve bundan bir
iş günü sonra ise, „yuvarlak” fraksiyon ile cam,
kavanoz, ambalaj, alüminyum, plastik bardak ve
plastik şişeler toplanır. Yeşil bidonların yanına
konulan karton, paket ve benzerleri teknik
nedenlerden dolayı alınamaz.
Daireye veya eve yeni taşınılması halinde bidon
siparişleri mal sahibi tarafından yazılı olarak
Landsratsamt Enzkreis, Eigenbetrieb Abfallwirtschaft, Postfach 101080, 75110 Pforzheim
adresine veya 07231/308-9446 numaralı faksa
iletilmelidir.

Çöp tasfiye planı 2020
Çöplerin toplanacağı tarihler hakkında
Türkçe bilgi Enz Bölgesindeki belediyelerden
veya kaymakamlıktan temin edilebilir

olarak
belediyelerden veya
Kaymakamlık’tan

▲

Çöp bidonlarının sabah Saat 6.00’dan itibaren
boşaltılmak üzere hazır edilmeleri gerekmektedir. Tereddütlü durumlarda hazır edilecek
olduğu varsayılır. Mikro çip kanalıyla çöp ve biyo
atık bidonlarının boşaltılma sıklığı ölçülecektir.
Bidonların yanına konulmuş olan çöp torbaları v.b.
alınmayacaktır. Çöp bidonunun olağan gün
içerisinde boşaltılmaması durumunda, kurallara
göre boşaltma ertesi gün gerçekleşir. Bidonu lütfen
hazır halde bekletiniz.

İtalyanca

Plan odvoza 2020

Kod Landratsamta i u opcinama mozete dobiti
plan zu odvoz smeca na hrvatskom jeziku

▲

Türkçe ve

Çöp bidonu sistemleri:
1. Yeniden değerlendirilemeyecek çöpler için artık
çöp bidonları
2. Kompostolanabilen tüm mutfak ve bahçe çöpleri
için biyo çöp bidonları
3. Yeniden işlenebilen hurdalar için „yassı” ve
„yuvarlak” toplama sistemiyle yeşil çöp bidonları

▲

Çöp tasfiye

Programma di ritiro 2020

I piani della rimozione dei rifiuti sono a disposizione
ai municipi e all’ ufficio circondario Enz

edinilebilir

Çöp boşaltım periyodu, boşaltım miktarları; Yıllık aidatlar
Çöp cinsi

Artık çöp

Biyo çöp

Bidon cinsi

Boşaltım
miktarı €
Tasfiye başına

120-l-MGB (gri)

5,64

240-l-MGB (gri)

8,35

660-l-MGB (gri)

37,52

1,1-m3-MGB (gri)

55,90

60-l-MGB (kahverengi)

1,00

120-l-MGB (kahverengi)

1,50

240-l-MGB (kahverengi)

2,20

Hurda
“yassı” ve
“yuvarlak”

240-l-MGB (yeşil)

--

Hurda
“yassı”

660-l-MGB (yeşil)

--

1,1-m3-MGB (yeşil)

--

Boşaltım
periyodu

Açıklama:

İhtiyaca göre, Azami
14 günde bir
Haftada bir,
14 günde bir, üç
haftada bir v.b.

Çöp tenekesi
siparişinde boşaltım
periyodunu belirtiniz

İhtiyaca göre,
Azami 14 günde bir

Ayda bir

“yuvarlak” çöplerin
toplanması, her zaman
“yassı” çöplerden bir iş
günü sonra

14 günde bir veya
ayda bir

Çöp tenekesi siparişinde
boşaltım periyodunu
belirtiniz

Çöp tenekelerinin değiştirilmesinde 23,00 € ücret alınır
Yıllık aidatlar
1 kişilik hane:
2 kişilik hane:
3 kişilik hane:
4 kişilik hane:
5 ve daha fazla kişilik hane:

57,36 €
84,12 €
102,84 €
115,80 €
128,04 €

Çöp bidonlarını geri iade ederken veya
değiştirirken her zaman vancouver işaretleri (çöp
ücretleri bildirisi) ve bidon numarasını (çöp
bidonunun üzerinde) belirtiniz.
Bozuk çöp bidonları ücretsiz olarak değiştirilir. Bu
durumu lütfen abfallwirtschaft@enzkreis.de
adresine iletiniz.

60 l Biyo çöp tenekesi: 18,00 €
120 l Biyo çöp tenekesi: 24,00 €
240 l Biyo çöp tenekesi: 42,00 €

Çöp tasfiyeleri 240 litreye kadar olan çöp
bidonları için geçerlidir. 660 litreye veya 1,1 m³’e
kadar olan bidonlar için tasfiye tarihleri SUEZ Süd
GmbH tasfiye firmasından 07043/939-242, -290
veya -267 numaralı telefondan öğrenilebilir.
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Çöp tasfiye planı 2020
Büyük atık eşyanın tasfiyesi
Hacimli atık, evsel çöp kutusuna sığmayan, geri
dönüştürülebilir içeriği olmayan hacimli atıktır;
örneğin Koltuklar, kanepeler, minderler,
mobilyalar, halılar, ancak bina tadilatlarından ve
evdeki erimelerden kaynaklanan atık yok.
Kullanılabilir eşyalar ayrıca www.entsorgungregional.de adresindeki hantal atık değişimi
yoluyla verilebilir veya değiştirilebilir.
Enzkreis'teki 11 geri dönüşüm merkezine kendi
kendine teslimat:
metreküp veya bir kısmı başına: 6,50 €
haftada maksimum 3 m³ ve tedarikçiTelefon
talebi üzerine 3 m³ ‘e kadar atığın her bir alınma
ücreti 51,00 euro olup, yılda iki kez alınır (takvimle
karşılaştır). Talepler (sadece yazılı) çöpün
alınmasından on gün evvel tüm belediyelerden
temin edilebilecek olan bir tasfiye kuponu ile veya
internet üzerinden www.entsorgung-regional.de.
adresine iletilir.
Elektro aletlerin tasfiyesi
Sadece Maulbronn bölgesinde yer alan
Hamberg ardiyesine ücretsiz teslim
edilebilecek eşyalar:
• Büyük elektrikli cihazlar (kenar uzunluğu 50
cm'den büyük) çamaşır makinesi, bulaşık
makinesi, kurutucu, elektrikli ocaklar,
soğutucular, elektrikli ısıtıcılar, klimalar
• Ekranlar, Örneği; televizyon ve bilgisayar
ekranları
• Floresan lambalar ve enerji tasarruflu ampuller
Bütün atık maddelerin yeniden
değerlendirilmesi tesislerine ücretsiz teslim
edilebilecek eşyalar:
• Küçük elektrikli ev aletleri (kenar uzunluğu 50
cm'den az) Elektrikli süpürgeler, ütü cihazları,
tost makineleri, fritözler, saatler, mikserler,
bilgisayarlar (monitör yok), radyolar, faks
makineleri, telefonlar, cep telefonları.
İstek üzerine toplama:
Parça başına orantılı taşıma masraflarının geri
ödenmesi ile: Solaryum, dondurucu, özel nesne
için 20 €, büyük elektrikli ev aletleri için 10 €,
ekranlar için 8 € (belediye binasında ödeme),
cihazlar doğrudan tesisten 11 toplama tarihinde
alınacaktır. Kayıt için belediye salonlarında uygun
bertaraf kontrolleri mevcuttur. Kış aylarında trafiğe
bağlı olarak teslim alma tarihleri ertelenebilir, ilgili
müşteriler asıl toplama tarihlerinin yerine verilecek
olan yeni tarihler hakkında zamanında haberdar
edilecektir.
Evlerdeki zararlı maddelerin tasfiyesi
Evlerdeki zararlı maddeler (örneğin; boyalar,
cilalar, çözücü maddeler, piller, floresan lambalar,
foto kimyasallar v.b.) tüm beldelerde seyyar
zararlı madde toplayıcılarına yılda iki kez ücretsiz
olarak verilebilir. Ayrıca 10 Cumartesi günü
değişik beldelerde ek toplamalar yapılmaktadır.
Kullanılmış yağ alınmaz, çünkü bunları satan
yerler sattıkları miktar kadar kullanılmış yağı geri
alma yükümlülüğü altındadır.
Pillerde bunları satan yerler tarafından geri
alınmak zorundadır. Bunun dışında belediyelerde,
okullarda ve atık maddeleri yeniden
değerlendirme tesislerinde pil konteynerleri
bulunmaktadır.

İşletmelerin ufak miktardaki zararlı maddeleri
Boyacıların, cilacıların, kartonpiyercilerin,
doktorların, eczacıların, orman dairelerinin vs.
ufak miktardaki zararlı maddeleri telefonla
yaptırılacak olan bir ön kayıttan (07043/939-400)
sonra SUEZ Süd GmbH Şirketi üzerinden imha
edilebilir.

Bizzat kendileri komposto edecekler için
Enzkreis, bizzat kendileri komposto edecekler için
ücretsiz yazılı bilgiler (komposto kılavuzu ya da
hızlı kompostolama broşürü) sunmaktadır. Çok
katlı binalarda ortaklaşa kompostolama işlemi,
ilçe idaresi tarafından yazılı ve kişisel danışma
hizmeti ile desteklenmektedir.

Atık maddelerin yeniden değerlendirilmesi tesisleri

İnşaat çöplerinin tasfiyesi
İnşaatlardan çıkan mineral atıklar, kiremit, fayans,
duvar v.b. inşaat çöpleri, aşağıda belirtilmiş olan
firmaların atık maddelerin yeniden
değerlendirilmesi tesisleri üzerinden tasfiye
edilebilir: Natursteinwerke im Nordschwarzwald
NSN GmbH & Co. KG, Keltern (Tel.
07231/352303) ve Mühlacker-Enzberg (Tel.
07041/ 95080), EBRD, Bretten (Tel.
07252/77515), BRP, Pforzheim - sadece küçük
miktarlar - (07231/52575), ayrıca RBW
Wiernsheim GmbH & Co., Wiernsheim (Tel.
07044/6946).
Yeniden değerlendirilemeyen atık maddeler,
Örneğin; alçı atıkları, alçı karton levhalar veya gaz
beton taşlar, Maulbronn’daki ardiyeye veya ufak
miktarlarda atık maddelerin yeniden değerlendirilmesi tesislerine (her 100 litre için 13,50 €)
götürülebilir.

Enzkreis tarafından işletilen atık maddelerin yeniden değerlendirilmesi tesisleri şunlardır: Birkenfeld, Friolzheim, Ispringen, Keltern, Maulbronn,
Mühlacker, Neulingen, Niefern-Öschelbronn,
Königsbach, Straubenhardt ve Wurmberg, Bu
tesisler yeniden kullanılabilir hurdaları, ayrıca
aşağıda belirtilen büyük atık eşyaları almaktadır:
Kullanılmış giysiler, metal, kağıt, alüminyum,
piller, bina moloz (küçük miktarlar), CD'ler,
DVD'ler, küçük elektrikli ev aletleri, pencereler,
cam, ahşap, karton kutular, mantarlar, plastik
filmler, PUR köpük kutuları, yenilebilir katı ve sıvı
yağlar, hacimli atık, polistiren, toner kartuşları,
mürekkep kartuşları. Mineral ve cam yünü sadece
Maulbronn’daki ardiye üzerinden imha
edilebilmektedir, aynı şekilde televizyon cihazları,
ekranlar ve büyük elektronik aletler de söz konusu
bu ardiye üzerinden imha edilebilmektedir.
Tüm atık maddelerin temiz ve boş olması
gereklidir.
Ücretler:
Atık odun, hacimli atık, polistiren (her biri maks. 3 m³)
Atık odun, m³ başladı:
6,50 €
Hacimli atık, m³ başladı:
6,50 €
Polistiren, m³ veya bunun bir parçası başına: 14,00 €
Pencere, pencere kanatları, camlar, cam kapılar:
1 m²’ ye kadar tanesi
3,00 €
1 m²‘üzerindekiler, her bir adet için 4,50 €
Inşaat çöpü:
Her 100 litre için
13,50 €
Çalışma Saatleri:
• Takvimde yeşil renkle işaretlenmiş olan
sütunlar.
• Enzkreis’deki tüm belediyelerden ve atık
maddelerin yeniden değerlendirilmesi
tesislerinden temin edilebilecek olan broşürde
ayrıntılı bilgiler ve çalışma saatlerine ilişkin bir
tablo bulunmaktadır.
• Diğer bilgiler için internet adresi:
www.entsorgung-regional.de.
75433 Maulbronn’da bulunan Hamberg
ardiyesinin ve oradaki atık maddelerin yeniden
değerlendirilmesi tesisinin çalışma saatleri

Ev ve İşyerleri için Çöp Danışmanlığı
Telefon: 07231/354838
İnternet: İnternette tasfiye sayfasında çöp
tasfiyesine ilişkin tüm bilgiler bulunmaktadır.
Bunun dışında değişik E-Mail sipariş formları ile
güncel bilgiler yer almaktadır. Tasfiye sayfasına
www.entsorgung-regional.de adresinden
ulaşabilirsiniz.
Kişisel danışmanlık: Konferans ya da danışma
hizmeti için randevu ile gerçekleştirilir.
Broşürler
(tüm belediyelerden temin edilebilir)...
... evler için:
• Atık maddelerin yeniden değerlendirilmesi
tesisleri (fiyatlar, çalışma saatleri, teslim
koşulları)
• Evlerdeki zararlı atık maddelerin tasfiyesi
• Hızlı komposto ile kompostolama kuralları
• Biyo atık – doğru biriktirme önerileri (Almanca,
İtalyanca, Hırvatça ve Türkçe)
• Komposto kılavuzu – 38 sayfada kompostolama
işlemine ilişkin ayrıntılı bilgiler
• Ortak kompostolama
• Asbest ve asbest içeren materyaller

Pazartesi ila Cuma:Saat 7.30 - Saat 11.45 arası
Saat 12.45 - Saat 15.45 arası
Cumartesi:
Saat 08.00 - Saat 12.15 arası
Telefon: 07043/6960.

... İşletmeler ve serbest çalışanlar için:
• Enzkreis’deki çöp bidonları
• Enzkreis’daki şantiyelerde
çöp tasfiyesi

Asbest içeren atık, mineral ve cam yünü Pazartesi
Cuma için teslim.

Tamir ve kiralama kılavuzu
İnternette www.reparatur-verleih.de adresinden
veya 07231/354838 numaralı telefondan tamir,
kiralama veya kullanılmış eşya işletmelerine
ulaşabilirsiniz.

Bahçe atıklarının tasfiye edilmesi
Ağaç, çalı, çim, çiçek ve diğer bahçe atıkları için
Enzkreis’de bir yonga alanı mevcuttur. Ancak
komposto edilebilen mutfak atıkları
alınmamaktadır. Bu atıklar ya biyo bidonlara ya da
komposto yerlerine atılır. Ahşap içerikli ağaç ve
çalılık kırpıntılarının diğer bahçe atıklarından
ayrılması önemlidir.

