BİLGİLENDİRME
Atık ekonomisi
Augsburg İlçesi

Kahverengi biyo enerji çöp bidonları
Kahverengi biyo enerji çöp bidonları meyve ve sebze artıkları, yemek ve
gıda maddesi artıkları ve yine bahçe atıkları ve yeşil atıklar için
kullanılmaktadır (Atık Ayırma Listesi Sayfa 2). Augsburg Atık
Değerlendirme Fermantasyon Tesisinde (AVA GmbH) bu biyo atıklardan
biyo gaz elde edilmektedir. Fermantasyon esnasında ortaya çıkan gaz
işleme alınarak hazırlanmakta ve Schwaben doğal gaz şebekesini
beslemektedir. Fermantasyon atıklarından yüksek kaliteli kompost ve sıvı
gübre oluşmaktadır.
Atık ekonomisi yönetmeliğine göre kompost hale getirilebilir atıklar, kalan
atık bidonun atılamaz. Kahverengi biyo enerji bidonunun kullanımı tüm
arsalar için zorunludur. Özel kompostlama yapan sistemler yegane
istisnayı oluşturmaktadırlar.
Bidon boyutları ve taşıyarak götürme sıklığı
Biyo enerji bidonları 120 litre (Ölçüler: 98 cm yükseklik, 48 cm genişlik,
56 cm derinlik) ve 240 litre (Ölçüler: 108 cm yükseklik, 59 cm genişlik, 74
cm derinlik) boyalarında bulunmaktadır. Boşaltım işlemi 2 haftada bir
yapılmaktadır. Tarihleri, www.awb-landkreis-augsburg.de sitesindeki Atık
Takvimi 'nde bulabilirsiniz.. Biyo enerji bidonunun kullanımında da
komşuluk ilişkisine dayalı atık bidonu uygulaması söz konusudur.
Bunun anlamı, birbirlerine doğrudan komşu iki arsanın müşterek olarak
bir atık bidonunu kullanabilmesidir.
Hazırlama ve zarar bildirimi
Biyo enerji atık bidonları boşaltım gününde - diğer atık bidonları gibi - en
geç saat 06:30 'a kadar hazırlanmalıdır. Bidonları aşırı doldurmayınız ve
lütfen bidonların çok ağır olmamasına dikkat ediniz (120 Litre bidon
maksimum 60 kg; 240 litre bidon maksimum 110 kg). Bidonlar Atık
Ekonomisi İşletmesi 'nin malıdır ve özenle kullanılmalıdır. Buna rağmen
bir bidon hasar görmüşse, bu durum atık ekonomisi işletmesine
bildirilmelidir.
Siparişler ve değiştirme işlemleri

Atık ekonomisi
Augsburg İlçesi
Feyerabendstraße 2
86830 Schwabmünchen
Telefon: 0 82 32 / 96 43 - 0
Telefaks: 0 82 32 / 96 43 - 30
Elektronik posta:
abfallwirtschaft@lra-a.bayern.de
İnternet:
www.awb-landkreis-augsburg.de

Augsburg İlçesi Atık Ekonomisi İşletmesi
Feyerabendstraße 2, 86830 Schwabmünchen
Tel. 0 82 32 / 96 43 - 0, Faks 0 82 32 / 96 43 - 30
Elektronik posta: abfallwirtschaft@lra-a.bayern.de
Lütfen dikkate alınız: Bidon değişiklikleri her zaman yüksek maliyetli
olduğu için, 20,00 Avro bidon değiştirme harcı tahsil edilir. Kuşkusuz
harç tek bir bidon türü ve takvim yılı başına birden fazla değişiklik için
(adet, büyüklük veya boşaltma sıklığı) tahsil edilir. Yılda bir kez kayıt,
kayıt iptali veya kayıt değişikliliği ücretsiz olarak yapılabilir.
Diğer önemli bilgiler arka sayfadadır!

Kahverengi biyo enerji atık bidonu için atık ayrım listesi
EVET! EVET! EVET! EVET! EVET!
- Meyve ve sebze atıkları, meyve
çekirdekleri
- Tropikal meyve kabukları
- Kahve telvesi ve kahve filtreleri
- Çay telvesi ve filtreleri
- Yumurta kabukları, yemiş kabukları
- Saksı bitkileri, kesilmiş çiçekler
- Bitkisel kökenli yemek ve gıda
maddesi atıkları
- Kağıt mutfak havluları, kağıt peçeteler
- Bahçe ve yeşil atıklar
- Kesilmiş ot ve dallar, yapraklar
- Yabani ot, bitki artıkları, dökülen
meyveler
- Testere unu (işlenmemiş)
- Ağaç yünü (işlenmemiş)
- Küçük hayvan bakım yeri zemini için
serpe malzemeler ( yalnızca doğal
malzemeden üretilmiş)

HAYIR! HAYIR! HAYIR! HAYIR!
- Hayvansal kökenli yemek ve gıda maddesi
atıkları
- Plastik ambalajlar, plastik poşetler
- Kompost yapılabilir plastik poşetler
- Kompost yapılabilir ambalajlar
- Gazeteler, broşürler
- Süt ve meyve suyu kutuları
- Sıvılar
- Odun ve kömür külü, mangal kömürü
- Hayvan bakım yeri zemini için mineral
yapılı serpme malzemeler
- Hayvan leşleri
- Kağıt mendiller, bebek bezleri, dışkılar
- Elektrikli süpürge torbaları
- Süprüntüler, sigara izmaritleri
- Duvar kağıdı kalıntıları, tekstil ürünleri
- Toprak hafriyatı
- Evsel atık

Biyoenerji bidonunun kullanılmasına yönelik talimatlar ve faydalı bilgiler
• Ön tasnif bidonuna veya biyo enerji bidonuna atmadan önce, nemli organik atıkların
(örneğin kahve ve çay filtreleri) suyunu iyice akıtınız. Güveçler, çorbalar veya soslar gibi
sıvıları kesinlikle biyo enerji bidonuna atmayınız. Biyo atıklar kağıt poşetlere ( örneğin
unlu mamüller, sebze ve meyve için kullanılan kağıt poşetler) konabilir ya da gazete
kağıdına veya mutfakta kullanılan kağıt havlulara sarılabilir ( kuşe kağıtlara sarılamaz). Bu
sayede yaz mevsiminde kötü koku stresi azaltılabilir ve kış mevsiminde ise atıkların
donması engellenebilir. Biyo atık bidonları ve atık ön tasnif bidonları için kağıt poşetler
piyasadan da satın alınabilir ( parfümeri, market ve yapı marketlerinin ev ekonomisi
ürünleri bölümlerinden). Kompost hale gelebilir plastik poşetler kullanılamaz.
• Biyo atığı biyo enerji bidonuna serbest bir şekilde doldurunuz. Bidon kenarının altında bir
ila iki avuç genişliği yer bırakınız. Böylelikle hava bidon içinde dolaşabilir. Bidonun
tabanına bükülmüş gazete kağıdından veya çalı çırpıdan bir katmanın yerleştirilmesi
tavsiye edilir. Eğer mümkünse, biyo enerji bidonunu gölge bir yere yerleştiriniz.
• Henüz tam dolu olmasa da biyo enerji atık bidonunu boşaltılması için hazırlayınız.
• Bidonu düzenli olarak, en iyisi yağmur suyuyla temizleyiniz. Bidon kenarı ve kapağı arada
sırada sirkeli su ile de temizlenebilir.
• Dezenfeksiyon maddeleri ve diğer kimyasallar kullanılamaz. Bunlar kompost kalitesini
bozarlar ve çevre üzerinde yük oluştururlar.
• Büyük miktarda kesilmiş dal ve otun teslim olanakları için lütfen yetkili yerel yönetimi
arayınız veya Augsburg Kompostlama Tesisi 'ne (AVA GmbH Limitet Şirketi, 0821 / 74 09
- 333) baş vurunuz.
Kahverengi biyo enerji bidonunu doğru ve düzenli doldurarak, düşük bir giderle
çevrenin ve iklimin korunmasına büyük bir katkı sağlayabilirsiniz.
Augsburg İlçe Yönetimi Atık Danışmanlığı Bölümü sorularınızı memnuniyetle yanıtlamaktadır.
Telefon 08232 / 96 43 - 21 veya - 22
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