Daha az artık çöp –
daha az yan masraflar!
Bilgi

Sevgili bayan ve bay Münihliler,
sadece artık çöpünüz için para ödediğinizi ve çöpleri doğru ayırarak çok tasarruf edebileceğinizi biliyor muydunuz? Örneğin 1.100 litrelik bir artık çöp bidonu haftada bir defa boşaltıldığında, sizin için yılda 1.800,24 Euro
Avro masraf oluşmaktadır. Buna karşılık kağıt ve biyolojik çöp bidonlarını ve değerli madde konteynerlerini ve
değerli madde toplama yerlerini ücretsiz kullanabilirsiniz.
Yeşil noktalı satış ambalajları
Lütfen cam şişeleri, reçel kavanozlarını, alüminyum içecek
kutularını, plastik şişeleri ve tetrapack ambalaj kutularını şehir
semtindeki değerli madde toplama adalarına götürünüz.

Çöplerinizi doğru
ayırarak artık çöp
harçlarınızı azaltma olanağından
faydalanınız!

Temiz kağıt, mukavva ve karton
Kağıt ambalajları, kutuları, gazeteleri ve dergileri lütfen
kağıt bidonlarına atınız. Daha az yer kaplamaları için lütfen
kartonları parçalayınız.
Biyolojik çöpler
Pişmemiş meyve ve sebze artıkları, bahçe çöpleri, yumurta kabukları, solmuş çiçekler biyolojik çöp bidonuna
atılmalıdır. Lütfen plastik poşetleri biyolojik çöp bidonuna
atmayınız.

Eski kıyafetleri
kuru ambalajlanmış bir şekilde
turuncu rengindeki konteynerlere atınız.

Eski kıyafetler
Bunun için değerli madde toplama adalarında Çöp
Ekonomi İşletmesi’nin eski kıyafet konteynerleri hazır
bulunmaktadır.
Artık çöp
Artık çöp bidonuna sadece tekrar değerlendirilemeyen
çöpler atılmalıdır. Bunlara süpürge makinesi torbası, çocuk
bezleri, pişmiş yemek artıkları, sigara izmaritleri, kirlenmiş
ve kaplı kağıtlar, duvar kağıdı artıkları ve küçük hayvanların
tuvalet kumu dahildir.
Büyük eşya çöpü ve elektrikli aletler
Bunları lütfen şehir bölgesindeki 12 değerli madde
toplama yerlerinden birisine götürünüz. Bu çöpleri oraya
ücretsiz verebilirsiniz. Büyük eşya çöplerine eski mobilyalar,
lambalar, tahtalar, çamaşır kurutma telleri, döşekler, bavul,
çocuk oturakları, halılar, süpürge makineleri veya 80 litrelik
bidona sığmadan diğer büyük ev eşyaları dahildir.
DEĞERLI MADDE TOPLAMA YERLERININ AÇILIŞ SAATLERI

Pazartesi Saat 10.30 – 19.00
Salı – Cuma Saat 08.00 – 18.00
Cumartesi Saat 07.30 – 15.00
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