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 معلومات عن إدارة النفايات في دائرة مقاطعة غوبنغن

 النفايات المتبقية: أحجام لحاوياتفي مقاطعة غوبنغن، تمت الموافقة على أربعة 

 60  طن -لتر 

 120  طن -لتر 

 240  طن -لتر 

  لتر 1.100حاويات النفايات الكبيرة بسعة 

 إدارة النفايات حاويات النفايات المتبقية المزودة بشريحة إلكترونية مجانًا.توفر شركة 

 لتًرا يمكن شراؤها للكميات اإلضافية من النفايات المتبقية. 30هناك أكياس إضافية سعة 

 

 من الرسوم السنوية ورسوم التفريغ.  رسوم النفاياتتتكون 

 األسرة.ويعتمد مقدار الرسوم السنوية على عدد أفراد 

ويعتمد مقدار رسوم التفريغ على عدد المرات التي يتم فيها إفراغ حاوية النفايات المتبقية. تمر شاحنات جمع 

فراغ إال إذا كانت (. ومع ذلك، ال جهز الحاوية لإل/gp.de/termine/abfuhrtermine-www.awbيوًما ) 14النفايات كل 

ممتلئة بالفعل. حيث يساعد ذلك على خفض رسوم التفريغ قدر اإلمكان. ومع ذلك، سيتم فرض رسوم ما ال يقل 
 مرات تفريغ سنويًا، حتى لو تم إفراغ الحاوية بعدد مرات أقل من ذلك. 10عن 

 

 تها إلى الدورة االقتصادية كمواد خام. وهناك التزام قانوني بفصل المواد القابلة إلعادة التدوير. حيث يمكن إعاد

العضوية.  لنفايات المطبخكيًسا عضويًا  60في كل ربيع، تحصل جميع المنازل وأماكن العمل على قسيمة بقيمة 

 ويتم تجميع األكياس العضوية أسبوعيًا.

 جاج.في حاويات الز ومواد التغليف الزجاجيةفي الحقيبة الصفراء،  مواد تغليف المبيعاتتُوضع 

 ، هناك عدة طرق للتخلص منها: لنفايات الورق والكرتونبالنسبة 

 ،حاويات تجميع نفايات الورق للنوادي 

  حاوية ورق من شركة(welcome.de-www.duFetzer )، 

 .التسليم إلى مستودعات ومراكز إعادة التدوير 

 

( www.myawb.deللتجميع بسهولة عبر خدمات المواطنين عبر اإلنترنت ) الكهربائية الكبيرةاألجهزة يمكن تسجيل 

 في جوبنجن. Iltishofwegليتم استالمها أو تسليمها مجانًا في مركز إعادة التدوير في 

العام لتجميعها عبر خدمات المواطنين عبر مرة واحدة في أمتار مكعبة من النفايات الضخمة  4يمكنك تسجيل 

( لتجميعها أو تسليمها في مراكز إعادة التدوير الثالثة في جوبنجن وجايسلينجين www.myawb.deاإلنترنت )

 مقابل تقديم نموذج طلب النفايات الضخمة.

 إعادة التدوير الثالثة في غوبنغن وغايسلينغين.  مجانًا في مراكزالمواد البالستيكية  يتم استالم
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 2من  2صفحة 

 

، على سبيل المثال، مستودعات إعادة التدوير ومراكز إعادة التدويريمكن تسليم معظم أنواع النفايات مجانًا في 

نفايات الورق والكرتون، والمعادن / الخردة، واألجهزة اإللكترونية الصغيرة، والخشب الداخلي، والمالبس واألحذية 

التي في حالة جيدة، والفلين، والمصابيح الموفرة للطاقة وأنابيب الفلورسنت، والبطاريات واألقراص المدمجة 

 وأقراص الفيديو الرقمية، وخراطيش الحبر، والدهون / الزيوت الصالحة لألكل.

 مجانًا إلى مؤسسة تجميع الملوثات المتنقلة الموادالمسببة للمشاكليتم تسليم 

(abfuhrtermine/gp.de/termine-www.awb أو إلى شركة )DU  في غوبنغن هولتسهايم 

(willkommen.de-www.du.) 
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