
Organik Atıklar

Mutfak ve bahçe´den organik
atıklar

Aşağıdakiler organik atık sayılır:

Atılacak yer:

Lütfen yeşil çöp bidonuna atmayınız:

Solmuş çiçekler, yumurta kabukları,
bahçe/bitki atıkları, saçlar, 
kahve telvesi, patates kabukları,
mutfak atıkları, kuruyemiş ve kabu-
kları, meyve ve sebze kabukları, 
çay atıkları, mutfak kağıtları, 
peçeteler, saksı çiçekleri,
narenciyeler

Kül, balık ve et atıkları, evcil 
hayvan saman ve kumları, hijyen
malzemeleri, toz ve süprüntüler,
elektrikli süpürge torbaları, çocuk
bezleri, sigara izmaritleri
Artık çöp bidonuna atılır 
Biyobozunur plastik poşetlerini
lütfen kulllanmayınız!

Yeşil organik çöp bidonu 

Ambalaj Atıkları

Aşağıdakiler ambalaj atığı sayılır:

Atılacak yer:

Lütfen Sarı çöp bidonuna atmayınız:

Alüminyum folyo, içecek kartonları,
konserve kutuları, plastik şişe 
ve kutular, metal ambalajlar, 
süt kutuları, plastik poşetler, 
strafor parçalar, kapaklar

Kartonaj, Kağıt
Mavi kağıt bidonuna atılır!
Cam şişeleri 
Cam konteynerine atılır!
Kovalar, porselen, 
tencere ve tavalar
ASK Kamp-Lintfort´a 
götürülmelidir

Sarı çöp bidonu 
Sarı torba

Kağıt

Kağıt, Kartonaj

Aşağıdakiler kağıt sayılır:

Atılacak yer:

Lütfen Mavi çöp bidonuna atmayınız:

Karton dosyalar, broşürler, 
kitaplar, ofis kağıtları, 
fotokopi kağıtları, 
karton, prospektüsler, 
temiz kağıt poşetler, 
oluklu mukavvalar, 
kağıttan ambalaj, 
dergi, gazete ve mecmualar

Yapışkanlı, mumlu kağıtlar, duvar
kağıtları, yağlı parşömen kağıtları,
kirli pizza kartonları 
Artık çöp bidonuna atılır
Içecek ambalajları
Sarı çöp bidonuna yada sarı 
torbalara atılır

Mavi kağıt bidonu veya 
ASK Kamp-Lintfort

Cam

Aşağıdakiler cam sayılır:

Atılacak yer:

Lütfen cam konteynerine atmayınız:

Şarap, ve köpüklü şarap şişeleri,
meyve suları ve ketçap şişeleri,
sebze, reçel ve konserve 
kavanozları, 
diğer cam kavanozlar

Araç camları
Araba tamirhanelerine verilir
Kurşunlu camlar, ampuller, seramik,
porselen
Artık çöp bidonuna atılır! 
Enerji tasarruflu ampuller, aynalar
ASK Kamp-Lintfort´a 
götürülmelidir

Cam toplama konteynerleri veya
ASK Kamp-Lintfort

Artan Atıklar

Her türlü geri dönüşümü 
olmayan atıklar

Aşağıdakiler artan atık sayılır:

Atılacak yer:

Lütfen Artik çöp bidonuna atmayınız:

Eski ilaçlar, kül, slaytlar, disketler,
(kurumuş) boyalar, 
et ve balık artıkları, resimler, 
evcil hayvan saman ve kumları, 
hijyen malzemeleri, süprüntüler, 
kırılmış porselen, 
elektrikli süpürge torbaları, 
duvar kağıtları, çocuk bezleri, 
sigara izmaritleri

Aynalar, zararlı maddeler, 
inşaat  atıkları, moloz
ASK Kamp-Lintfort veya 
AEZ Asdonkshof´a götürülmelidir
CD´ler
Belediye Binası zemin katında 
bulunan toplama yerine 
götürülmelidir

Artık çöp bidonuna atılır

Zararlı maddeler

Zararlı madde içeren atıklar

Aşağıdakiler zararlı madde sayılır:

Atılacak yer:

Lütfen aşağıdakilerini atmayınız:

Eski sıvı boyalar, vernik ve cilalar,
sıvı emülsiyon boyalar, Oto Bakım
ürünleri, çözücü, evde kullanılan 
kimyasal maddeler, asitler, fotograf
yapımında kullanılan kimyasal 
maddeler, eriyikler, yağ içeren atıklar
(kullanılmış araç yağları hariç), 
kimyasal bitki bakım ürünleri, yeşil
noktası olmayan sprey kutuları, enerji
tasarruflu ampuller, floresan lambalar

Renkli yazıcı kartuşları, 
atık motor yağları
AEZ Asdonshof´a götürülmelidir!
Ilaçlar
Artık çöp bidonuna atılır 

AEZ Asdonshof veya toplama
araçlarına üç ayda bir verilebilir 

Çöplerinizi doğru ayırın

ASK Kamp-Lintfort, Oststraße 7 (ALDI yanı)

Her türlü plastik, metal ve
kompozit ambalajlar 
(cam ve kağıt hariç)

Cam şişeler
Lütfen rengine göre yeşil, 
kahverengi ve beyaz olmak
üzere ayırınız



Hacimli çöpler

Hacimli çöp sayılan eşyalar: Hacimli çöplerin alınması:

Nereye bırakılmalı:

Belirtilen eşyaları lütfen atmayınız:

Mobilya, döşekler, bavullar, halılar,
kartonpiyer (bağlanmış olmalı), 
panolar, duvar ve yer döşemeleri,
laminat 
(en fazla 1,50 metre uzunlukta,
bağlanmış ve çivisiz olmalı)

Küçük çöpler, camlar, kapılar, 
bahçe çitleri, kereste, lavabo, 
klozetler, küvetler, duş tekneleri 
ve kabinleri, araç parçaları, 
inşaat çöpleri ve molozları, 
kartonlar, boya kovaları, 
mavi torbalar
AEZ Asdonkshof´a
götürülmelidir! 

Evinizin önünden teslim alınır

Hacimli çöpler 4 haftada bir alınır. 
Başvurunuzu lütfen çöplerin alınacağı 
tarihten en az bir hafta önceki Salı gününe
kadar yazılı olarak yapınız.   

Başvuru:
Çevre takvimi (Umweltkalender) içerisinde
veya Belediye Binası giriş katında bulabi-
leceğiniz pembe kart ile başvurabilirsiniz.;

Internetten başvuru için Belediyemizin 
Internet  portalından aşağıdaki adresi 
girerek ulaşabilirsiniz:
www.kamp-lintfort.de 
Startseite Schnellzugriff/Abfallservice 
online/ buradan formu doldurabilirsiniz 

Şahsi başvuru ve sorularınız için: 
Belediye Binası, Çöp Danışmanlığı, 
424 numaralı oda

Açılış saatlerinde hacimli çöplerinizi
ücretsiz olarak ASK, Oststraße 7
adresine götürebilirsiniz. 
Ayrıca hacimli çöpler konteyneri ile
imha edebilirsiniz.

Çöplerinizi doğru ayırın

ASK Kamp-Lintfort, Oststraße 7 (ALDI yanı)

Boyutları nedeniyle çöp bidonlarına sığmayan büyük ve 
hacimli çöpler (maksimum 5 metreküp)

Evin boşaltılması durumunda

Taşınma esnasında ev veya dairenizi boşaltmanız mı

gerekiyor?

Ev içerisinde bulunan taşınabilir büyük ebatlı çöpleriniz

eğer 5 mekreküpü geçiyorsa, atımlar için belirtilen hizmet

geçerli değildir. 

Eger atacağınız eşyalar bu miktari geçiyorsa rahat bir

çözüm var. Dilediğiniz tarihte bir hacimli çöp konteyneri 

sipariş etmek için bize başvurabilirsiniz. Konteynerin icine

hacimli çöpler, eski/hurda metal, plastik/ sentetik eşyalar,

elektrikli ve elekronik cihazlar atılır.  

Bu hizmetin (yaklaşık 30 metreküp alan bir konteyner)

ücreti bir gün icin 150,00 Euro tutarındadır. 

Seçtiğiniz bir günde konteyneri sizin için hazır edebiliriz.

pazartesi - perşembe 

8.00 - 14.00 arası

cuma

7.30 - 12.30 arası

Seçilen tarihten en az beş iş günü önce aşağıdaki adrese

yazılı bir dilekçe verilmelidir.

Stadt Kamp-Lintfort

Abfallberatung

Am Rathaus 2

47475 Kamp-Lintfort

Ayrıca az miktarda hacimli çöpler ücretsiz olarak

Betriebshof ASK Kamp-Lintfort, Oststraße 7

adresine götürülebilir.

Acil durumlarda:

TEMIZ BIR 
ŞEHIR IÇIN 

Oststraße 7

47475 Kamp-Lintfort

Telefon 02842/914841

Telefax 02842/914842

ASK@Kamp-Lintfort.de

www.kamp-lintfort.de

Atık imhası – Yeşil alanlar – Yol 

Oyun ve spor alanları – Kanal – Mezarlıklar 

Atık kabul saatleri:

Pazartesi - Cuma: 7:00 - 12:00 arası

Pazartesi - Çarşamba: 12:30 - 15:15 arası

Perşembe: 12:30 – 17:00 arası

Cumartesi: 8:00 - 13:00 arası




