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Göppingen İlçesinde Atık Yönetimi Hakkında Bilgi 

Göppingen ilçesinde ev atıkları için kabul edilen dört ayrı konteyner büyüklüğü vardır: 

 60 litrelik konteyner 

 120 litrelik konteyner 

 240 litrelik konteyner 

 1100 litrelik büyük çöp konteyneri 

Ev çöpleri için elektronik çipli konteynerleri atık yönetim kuruluşundan ücretsiz alabilirsiniz. 

Konteynerin hacmini aşan atıklar için 30 litrelik torbalar satılmaktadır. 

 

Atık ücreti yıllık ücret ve konteyner boşaltma ücretinin toplamından oluşur.  

Yıllık ücret hanedeki kişi sayısına göre belirlenir. 

Boşaltma ücreti ise çöp konteynerinizin ne sıklıkta boşaltıldığına göre değişir. Çöp toplama 
aracı 14 günde bir gelir (www.awb-gp.de/termine/abfuhrtermine/). Çöp konteynerinizi ancak 
tam dolduğunda boşaltılmak üzere çıkarmanız önerilir. Böylelikle boşaltma ücretini mümkün 
olduğunca düşük tutabilirsiniz. Ama çöp konteyneri daha seyrek boşaltılsa da yılda en az 10 
boşaltma ücreti alınır. 

 

Geri dönüştürülebilir malzeme içeren çöpü ayrı atmak yasal bir zorunluluktur. Böylece bu 
malzeme, ham madde olarak yeniden ekonomiye kazandırılabilir. 

Organik mutfak atıkları için tüm konut ve iş yerlerine her ilkbaharda verilen kuponla 60 

biyolojik çöp poşeti alınabilir. Biyolojik çöp poşetleri haftalık olarak toplanır. 

Dış ambalajlar sarı renkli çöp poşetinde, cam ambalajlar  cam konteynerlerinde toplanır. 

Atık kağıt ve kartonlar birkaç şekilde atılabilir:  

 derneklerin atık kağıt toplama kutuları, 

 Fetzer şirketinin atık kağıt kutusu (www.du-willkommen.de), 

 Geri dönüşüm sahaları ve geri dönüşüm merkezlerine teslimat. 

 

Büyük elektrikli cihazların toplanması için çevrimiçi vatandaş hizmetleri üzerinden 

(www.myawb.de) kayıt açılabilir veya cihazlar Göppingen Iltishofweg'deki geri dönüşüm 

merkezine ücretsiz olarak teslim edilebilir. 
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4 metreküpe kadar olan hacimli atıkların toplanması için çevrimiçi vatandaş hizmetleri 

üzerinden (www.myawb.de) yılda bir kez kayıt açılabilir veya atıklar Göppingen ve 

Geislingen'deki üç geri dönüşüm merkezine hacimli atık talep formunun sunulması 

karşılığında teslim edilebilir. 

Plastik atıklar Göppingen ve Geislingen'deki üç geri dönüşüm merkezinde ücretsiz olarak 

alınmaktadır. 

Çoğu türde atık geri dönüşüm sahaları ve geri dönüşüm merkezlerine ücretsiz olarak 

teslim edilebilir. Bu tür atıklara örnek: atık kâğıt ve karton, metal/hurda, küçük elektronik 

cihazlar, ahşap iç mekân donanımı, iyi durumdaki giysiler ve ayakkabılar, mantar, enerji 

tasarruflu ampuller ve floresan lambalar, CD ve DVD'ler, yazıcı kartuşları, yemek yağı. 

Tehlikeli olabilecek maddeler ise zararlı atıkları toplayan mobil merkeze  
(www.awb-gp.de/termine/abfuhrtermine) ücretsiz olarak bırakılabileceği gibi Göppingen-
Holzheim'da DU  
(www.du-willkommen.de) kuruluşuna da götürülebilir. 
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