
Çöp Toplama ve Ödeme Sistemine dair yeni düzenleme 

01 Ocak 2022’den itibaren Göppingen ilçesinde atık azaltma ve kaynak koruma adına çöp 

toplama ve ödeme sisteminde yeni düzenlemeye gidilecek Buna göre artık çöp ücretini 

tükettiğiniz miktara göre kendiniz belirleyeceksiniz.  

Yeni düzenlemeye dair ön görülmesi gerekenler: 

 Yeni elektronik cip ile donatılmış çöp atik kutuları yani „Restmülltonne“  

size ücretsiz olarak atık yönetimi daire başkanlığını (kısacası AWB) tarafından 

sunulacak 

 

 bugüne kadar bulunan 120 litrelik ve 240 litrelik çöp atik kutularına ek olarak 60 litrelik 

çöp atik kutuları dâhil edilecek, 

 

 30 litrelik ek çöp çuval şimdiye kadar bulunan yapışkan kâğıt bantları telafi edilecek 

daha doğrusu değiştirilecek. 

 

Atik çöp kutularında bugüne kadar organik atık, ambalaj, cam ve kâğıt gibi yüzde 60 geri 

dönüştürülebilir malzeme bulunuyor. Bunlar hammadde olarak ekonomik döngüye geri 

dönüştürebilir. Tutarlı atık ayırma ile haftalık kalan atık hacmi kişi başına sadece 6 ila 9 litredir. 

Bu demek oluyor ki sadece çevre ve iklim faydalanmıyor değil, aynı zamanda gelecekteki 

cüzdanınız dolu kalıyor.  

 

Atık ücreti hala kişiye bağlı yıllık ücretten ve 2022'den itibaren yeni boşaltma ücretinden yani 

„Leerungsgebührden“ oluşuyor. Bundan sonra ödeme miktarı, artık çöp kutunuzu ne sıklıkla 

boşalttığınıza bağlıdır. Çöp toplama aracı iki haftada bir gelmeye devam edecek. Çöp kutusu 

ancak gerçekten dolu olduğunda boşaltılmaya koyacaksınız. Bu, boşaltma ücretini 

olabildiğince düşük tutmanızı sağlar. Ancak, yılda en az 10 kez boşaltma ücret alınacak. 

 

Dikkat! Aynı varil boyutu ve değişmeyen boş sayısı ile boşaltma ücretleri önceki yıllara göre 

önemli ölçüde artacaktır.  

 

6 Mart 2021'den itibaren her hane, daha küçük bir atık çöp kutusu için atık yönetimi daire 

başkanlığından yazılı bir teklif alacaktır. Bu tavsiyeyi kabul ediyorsanız, başka bir işlem 

yapmanıza gerek kalmayacaktır.  

 

Önerilen çöp kutusu boyutunu kabul etmiyorsanız, lütfen değişiklik talebinizi 25 Nisan 2021 

tarihine kadar bize bildiriniz. Bunun için yapmanız gerekenler: 

 İnternette www.myawb.de adresinde güncel ücret bildirimindeki erişim verilerinizle 

veya 

 Ekteki geri bildirim formunu posta yoluyla bize gönderiniz. 

 

Yol göstermesi daha doğrusu size oryantasyon olması açısından, 2022 yılı için beklenen atık 

ücretlerini belirtmek istiyoruz: 

 

Tahmini yıllık ücretler yani „Jahresgebühren“: 

Ev halkı topluluğu Yıllık ücret 

Tek kişilik ev 49,20 Euro 

İki veya üç kişilik ev 78,60 Euro 

http://www.myawb.de/


Dört ve çok kişili haneler 90,60 Euro 

 

Tahmini boşaltma ücreti yani „Leerungsgebühren“: 

Çöp kutusu boyutu Minimum on 

boşaltma ücreti 

Her bir boşaltma 

ücreti 

60 litrelik çöp kutusu   38,00 Euro   3,80 Euro 

120 litrelik çöp kutusu   76,00 Euro   7,60 Euro 

240 litrelik çöp kutusu 152,00 Euro 15,20 Euro 

 

Çöp toplulukları ve önceki atık çöp kutunuzu kullanmaya devam etmek belirli koşullar altında 

hala mümkündür. AWB size bu konuda tavsiyede bulunmaktan mutluluk duyacaktır. 


