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Nasıl ayrılabilir?

Nasıl doğru bir şekilde yapılacağını 
bilmiyorsanız veya şüpheleriniz varsa, KZGRL’in 
kentsel atıkların işlenmesine ilişkin bu Kılavuz 
tam sizin için hazırlanmıştır.

Ülke genelinde atık ayrıştırma kurallarının 
birleştirilmesiyle ilgili olarak Ortak Atık 
Ayrıştırma Sisteminin (WSSO) ana prensibi, 
hammaddelerin geri dönüştürülemeyen 
atıklardan ayrıştırılmasıdır. Kağıt, cam, 
plastiklerin metallerle birlikte ayrı ayrı 
toplanması ve biyolojik atıkların ayrılması, geri 
dönüşüm için en değerli hammaddelerin elde 
edilmesini mümkün kılar.
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Üye belediyelerin sakinleri, 
atıkları doğrudan mülkten toplanan  

5 kısıma ayırır:

Ayrıca gidiş-dönüş yolculukları sırasında büyük atıklardan ve kullanılmış elektrikli ve 
elektronik cihazlardan kurtulabilirsiniz. Bu atıklar mülklerin önünden belirli bir progra-
ma göre toplanır. Gidiş-dönüş gezileri sırasında yenileme sonrası moloz atıkları, aynaları 
veya pencere camları toplanmaz. Program www.kzgrl.pl web sitemizde mevcuttur.

Ek olarak, yukarıda belirtilen kısımalar ve diğer ayrılmış belediye atıkları, Belediye Seçici Atık Toplama 
Noktalarında sakinlerden toplanır.



Leszno Bölgesi Belediye Belediyeler Birliği 
bölgesinde, Ocak 2020’den itibaren mavi, sarı, yeşil 
ve beyaz konteynerlara ve torbalara organik atık için 
yeni bir kahverengi konteyner eklendi.

Organik atık, ev tipi bir kompost makinesinde to-
planabilir. Komposteri olmayan mülk sahiplerinin 
mülklerini kahverengi bir organik atık kutusu bu-
lundurmaları gerekmektedir.

O R G A N I K  AT I K
KZGRL tesislerinde organik 
atık toplama ve toplama 
ilkeleri

BIO

 √ Sebze ve meyve artıkları, 
 √ yemek artıkları  
(et ve kemikler hariç), 

 √ yumurta kabukları, 
 √ kahve ve çay telveleri, 
 √ meyve ve sebze kabukları,

 √ çimen, 
 √ yapraklar ve yabani 
otlar, 

 √ kesme çiçekler  
ve saksı çiçekleri, 

 √ kıyılmış dallar.

Organik atıklar yalnızca bu amaç için 
tasarlanmış kaplardan - kahverengi ve 
BIO kelimesiyle - toplanacaktır.

Kahverengi konteynera sığmayan çimen, 
yaprak veya dal gibi fazla organik atıklar, 
Belediye Seçici Atık Toplama Noktalarına 
herhangi bir miktarda iade edilebilir.

Kahverengi kaplarda, 
organik atık toplu halde veya 
organik olarak parçalanabilir 

torbalarda toplanmalıdır.

HATIRLATMA! 

NELERI 
ATMIYORUZ:

 × Sıvı mutfak atıkları, 
 × kemikler, 
 × kemikler ve et,
 × toprak ve taşlar, 
 × kül, hayvan dışkıları!



NELERI 
ATIYORUZ:   

TEMIZ CAM ATIK KOYU CAM ATIK PLASTIK ATIK

UNUTMAYIN! 
Atmadan önce boşaltın, 

gevşetin ve ezin.

 √ plastik şişeler, 
 √ kapaklar, yiyecek konserveleri, 
 √ içecek kartonları (örneğin Tetrapak), 
 √ plastik poşetler, 
 √ temizlik ürünleri ve kozmetik ambalajları, 
 √ plastik kaplar, kahve ambalajları, 
 √ şeker, cipsler, 
 √ alüminyum folyo ambalajlar, 
 √ gıda ambalajları

 √ Vitray şişeler, 
 √ vitray kavanozlar, 
 √ cam ambalajlar, ör. 
kozmetik için.

NELERI 
ATIYORUZ:  

 √ Şeffaf cam şişeler, 
 √ şeffaf cam kavanozlar, 
 √ cam kozmetik  
ambalajları

UNUTMAYIN! 
Konteynerın  içine atmadan önce kır-

mayınız. İçerik olmadan atın. Kapakları 
plastik ve metallerin (sarı kap veya torba) 

içine atın.

NELERI 
ATIYORUZ: 

NELERI ATMIYORUZ:

 × Çömlek, çanak, 
 × tencere, 
 × porselen, 
 × masa camı, 
 × kristaller, 
 × fayans, pencereler, aynalar, 

lambalar ve ampuller, mum, 
 × gözlük ve ısıya dayanıklı camlar, 
 × termometreler, ilaç ambalajları, 
 × yağlar ve çözücüler.

NELERI ATMIYORUZ:

 × İçeriği ile şişeler ve kaplar, 
 × yağlar, 
 × yağlayıcılar ve soğutma 

sıvıları için ambalajlar ve 
şişeler, 

 × gübre ve bitki koruma ürün 
ambalajları, 

 × vernik ve boyalar kutuları, 
 × ıslak filmler, 
 × plastik tadilat sonrası atıklar 

(örn. Kalıplar, paneller, vb.), 
 × araba parçaları, 
 × akümülatörler ve piller, 
 × ev aletleri ve tv.

!!



KAĞIT ATIK BIODEGRADABLE 
WASTE

 √ vegetable and fruit waste 
 √ food scraps  
(excluding meat and bones) 

 √ egg shells
 √ coffee and tea grounds
 √ fruit and vegetable peels
 √ grass
 √ leaves and weeds 
 √ cut flowers and potted flowers
 √ shredded branches

 √ gazeteler, dergiler, 
kitaplar, defterler, 

 √ broşürler, okul ve ofis 
kağıtları, 

 √ kartonlar ve kartonlar, 
ambalaj kağıtları, 

 √ kağıt rulolar ve karton 
market çantaları,

KARIŞIK ATIK

UNUTMAYIN! 
Boş ve ezilmiş ambalajı atın, 

kağıt havlu ve mendilleri karışık 
atık olarak atın.

NELERI ATMIYORUZ:  

 × yağlı veya ıslak kağıt, 
 × mumlu kağıt, 
 × inşaat malzemeleri için 

ambalajlar (çimento, harç), 
 × duvar kağıtları, 
 × fotoğraf kağıtları ve 

fotoğraflar, 
 × hijyen malzemeleri 

(pamuklu pedler, hijyenik 
pedler, tek kullanımlık 
çocuk bezleri, mendiller), 

 × makbuzlar.

UNUTMAYIN! 
In brown containers,

bio-waste should be collected in
bulk or in biodegradable bags.

NELERI ATMIYORUZ: 

 × liquid kitchen waste
 × bones, bones and meat
 × soil and stones
 × ash
 × animal excrements

UNUTMAYIN! 
Seçilerek toplanan atıkları 

karışık atık kabına koymayın, 
küller daima soğutulmalıdır.

NELERI ATMIYORUZ:

 × piller ve akümülatörler, 
 × son kullanma tarihi  

geçmiş ilaçlar, 
 × kimyasallar, yapıştırıcılar, 
 × gresler ve yağlar, 
 × enerji tasarruflu floresan 

lambalar ve LED ampuller, 
 × cıva termometreler, 

lastikler, moloz, elektriksel 
atıkları.

 √ Hijyen malzemeleri, 
 √ kirli kağıt havlular, 
 √ yağlı ve kirli kağıtlar, 
 √ kirli gıda ambalajları, 
 √ tek kullanımlık jiletler, 
 √ masa camları, kristaller, 
 √ fayans ve porselen, 
 √ kauçuk ve lateksten yapılmış 

eşyalar, 
 √ kırık oyuncaklar, 
 √ ayakkabılar ve kıyafetler, et, 
 √ kemikler, kül, ambalaj polistireni, 
 √ mum içerikli mezar mumları  

ve mumlar.

NELERI 
ATIYORUZ:   

NELERI 
ATIYORUZ:  

NELERI 
ATIYORUZ:   

!

!
!



Leszno Bölgesi Belediyesi ve Belediyeler 
Birliği’nin tüm üye belediyelerinde, her 
bir sakinin belediye atıklarını ücretsiz 
olarak teslim edebileceği ve bırakabileceği 
Belediye Atık Noktalarının Seçimli 
Toplanması vardır *.

PSZOK’UN KONUMU**

* Bunun istisnası yenileme sonrası, inşaat ve moloz atıklarıdır. 
Mülkte ikamet eden bir kişi için, maksimum yilda 100 
kilogram olacak şekilde . Sınırda belirtilen atık ağırlığını aşan 
moloz atıkları için mülk sahibi PSZOK’u işleten girişimciye 
ödeme yapmakla yükümlüdür.

KENTSEL 
ATIKLARIN 
SEÇILEREK 
TOPLANMASI

**Kentsel Atıkların Seçilerek Toplanması = Punkt Selektrywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Gmina Bojanowo
Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Bojanowie  
Gołaszyn 11, tel. 65 54 56 416

Gmina Gostyń
Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych 
w Goli  
tel. 506 182 246

Gmina Jutrosin
Jutrosin  
ul. Polna 3c (teren składu węgla), tel. 667 397 392

Gmina Krobia
Krobia  
ul. Jutrosińska 28a, tel. 65 57 11 783

Gmina Krzemieniewo
Krzemieniewo  
ul. Dworcowa 50 (sklep rolno-ogrodniczy), 
tel. 65 53 60 226

Gmina Krzywiń
Krzywiń
ul. Bojanowskiego 5 (wjazd od ul. Ogrodowej)
tel. 509 029 868, 65 51 70 760

PSZOK’a doğru bir 

adım atın! 

Miasto Leszno
Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie  
ul. Saperska 23, tel. 65 52 59 295

Gmina Lipno
Lipno  
ul. Spółdzielcza 4, tel. 65 53 40 267

Gmina Miejska Górka  
Miejska Górka  
ul. Ignacego Buszy 5 (teren GS), tel. 65 54 74 173

Gmina Osieczna
Zakład Zagospodarowania Odpadów
Trzebania 15, tel. 65 52 85 032

Gmina Pakosław
Pakosław  
ul. Kolejowa 3, tel. 65 54 78 263

Gmina Pępowo
Pępowo 
ul. Dworcowa 1, tel. 65 57 36 332

Gmina Pogorzela
Pogorzela  
ul. Gostyńska 14a, (teren GS, skład węgla)
tel. 501 037 477

Gmina Poniec
Poniec  
ul. Krobska 39 (teren składu węgla),  
tel. 65 57 31 539

Gmina Rawicz
Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych  
w Rawiczu  
tel. 506 181 616

Gmina Rydzyna
Rydzyna teren przy oczyszczalni ścieków  
(wjazd od ul. Przemysłowej), tel. 695 331 339

Gmina Śmigiel
Kompostownia Odpadów Zielonych 
w Koszanowie  
tel. 506 182 297

Gmina Święciechowa
Święciechowa  
ul. Kopernika 6, tel. 691 935 246

Gmina Wijewo
Wijewo  
ul. Wincentego Witosa 52 (teren dawnego SKR)
tel. 601 055 363



SORUNLU ATIKTAN KURTULMAK 
NE KADAR KOLAY

Ayrıştırılmış belediye atıklarını teslim etmek için 
ulaşmanız ve teslim etmeniz en kolay olan Seçici 
Belediye Atık Toplama Noktası bulun. PSZOK 
self servistir ve çalışanlar size atığın seçici bir 
şekilde toplandığı bir yeri gösterecektir, örneğin:

 √ İlaçlar - kullanılmamış, tarihi geçmiş

 √ Kimyasallar - deterjanlar, çözücüler, 
boyalar, mürekkepler, baskı 
mürekkepleri, yapıştırıcılar, reçineler, 
asitler, alkaliler, fotografik reaktifler, 
bitki koruma kimyasalları

 √ Atık piller ve akümülatörler

 √ Cıva içeren atık - flüoresan lambalar 
ve cıva içeren diğer atıklar, örn. enerji 
tasarruflu ampuller, floresan lambalar, 
civa termometreler

 √ Düz cam - pencere ve kapı camları

 √ Aşınmış lastikler - izin verilen 
maksimum ağırlığı 3,5 tona kadar olan 
bisikletlerden, bebek arabalarından, 
mopedlerden, motosikletlerden ve 
araçlardan gelen lastikler. Bir mülkten 
aynı anda 4 adede kadar lastik

 √ Biyolojik atık - çimen, yapraklar 
ve yabani otlar, küçük dallar, saksı 
çiçekleri, bitki kaynaklı yiyecek 
artıkları, meyve ve sebze kalıntıları, 
kesme çiçekler

 √ İnşaat ve moloz atıkları - tuğla ve beton 
döküntüleri, seramikler, katranlı kağıt, 
polistiren (kişi başına yılda ücretsiz 
maksimum 100 kg)

 √ Hacimli atık - mobilyalar, büyük 
oyuncaklar, halılar, bisikletler

 √ Atık elektrikli ve elektronik ekipman 
(WEEE) - çalışması ana şebekeden, 
pillerden veya akümülatörlerden 
elektrik beslemesine bağlı olan tüm 
cihazlar: TV setleri, monitörler, 
bilgisayarlar, çamaşır makineleri, saç 
kurutma makineleri vb.

 √ Mülkten toplanan sınıflandırılmış 
atıklar (kağıt, cam, plastik ve metaller)

PSZOK servis personeli, aşağıdakileri 
bulması durumunda teslim edilen atığı 

reddetme hakkına sahiptir:

 × Teslim edilen atıkta kirlilik
 × Tehlikeli atığı tanımlama imkanı yoksa
 × Özellikle büyük miktarlarda ev dışı 

atık kaynakları (örn. Ev tipi olmayan 
kimyasallar)

PSZOK aşağıdaki atık türlerini kabul 
etmemektedir:

 × Karışık belediye atığı
 × Asbest içeren atıklar
 × Araba parçaları (ör. Camlar, tamponlar, 

farlar, gövde parçaları)
 × Kamyonlardan ve tarım makinelerinden 

gelen mekanizmalar
 × Güvenilir tanımlama olanağı olmadan 

işaretlenmemiş atık (etiketsiz)
 × Sızdıran ambalajdaki atık
 × İnşaat ekipmanı ve endüstriyel ekipman
 × Tarımsal atıklar dahil üretim sonrası atık

Kullanılmış elektronik ve elektrikli ekipman 
şeklindeki atık, kullanımının sona erdiği 
durumda PSZOK’a teslim edilmelidir.

Kimyasal maddeler, piller ve akümülatörler, 
boyalar, vernikler, solventler, flüoresan 
lambalar ve enerji tasarruflu ampuller, 
yapıştırıcılar, kullanılmış yağlar ve gresler 
gibi tehlikeli atıklar, süresi dolan ilaçlar, 
doğru tanımlanmalarını sağlayacak orijinal 
ambalajlarında teslim edilmelidir.

! UNUTMAYIN:

PSZOK’lar, çiftlik atıkları dahil olmak üzere 
ekonomik faaliyetlerden kaynaklanan atıkları 
kabul etmez, örn. traktör ve kamyon lastikleri, 
silaj folyosu ve eternit gibi tehlikeli atıklar.



KENDİNİZİ VE KOMŞULARINIZI 

ZEHİRLENMEYİN - ATIKLARI 

YAKMAYIN

Şüpheleriniz varsa ve israfla nasıl başa 
çıkacağınızı bilmiyorsanız, bizi her 

zaman arayabilir veya yazabilirsiniz:

Komunalny Związek Gmin  
Regionu Leszczyńskiego

ul. 17 Stycznia 90
64-100 Leszno

tel.: 65 529 49 34
e-mail: sekretariat@kzgrl.pl 

İletişim formumuzu www.kzgrl.pl veya 
Facebook üzerinden de kullanabilirsiniz:

https://www.facebook.com/kzgrl/ 

ATIK HAKKINDA IYI TAVSIYELER

1. Konteyner boyutunu ihtiyacınıza göre ayarlayın - 
içine sığmayan, yanında bırakılan çantalara veya 
kutulara konan atıklar toplanmayacaktır.

2. Torbaları ve atık konteynerlarını saat 6:00’ya 
kadar, programa göre tesisin önünde tutun.

3. www.kzgrl.pl adresindeki toplama programını 
kontrol edin ve kullanın.

4. Büyük paketler (örn. Karton kutular ve folyo) 
PSZOK’a götürülmeli, konteynerin yanında 
bırakılmamalıdır

5. Atık toplayan şirket tarafından tanımlanabilmeleri 
için kapları kalıcı olarak işaretleyin - ayrıntılar 
www.kzgrl.pl adresinde bulunabilir.

6. BEYAN - mülkte yaşamaya basladiktan sonra ki  
14 gün içinde veya mülkte ortaya çıkan atığı o 
andan itibaren iletin

7. BEYAN DEĞİŞİKLİĞİ - beyanı her 
değiştirdiğinizde (örneğin mülkünüzde yaşayan 
insan sayısında değişiklik olması durumunda 
- ölüm / doğum / taşınma vb.), Takip eden ayın 
10. gününe kadar yeni bir beyanname sunmayı 
unutmayın. değişikliğin gerçekleştiği ay.

8. Piller zehirli maddeler içerir, bunları ofislerde, 
okullarda, mağazalarda bulunan özel kaplara atın 
veya PSZOK’a götürebilirsiniz.

9. Alışveriş yaparken yeniden kullanılabilir çantalar 
kullanın. Tek kullanımlık bir torba ek bir 
maliyettir ve doğa da ayrışması 100 yıldan fazla 
süren atıktır.

10. Çok katmanlı ambalajlarda paketlenmiş 
ürünlerden kaçının.

Atıkları yakarak, kendinizi yalnızca sağlık kaybına 
değil, aynı zamanda ciddi mali kayıplara da maruz 
bırakırsınız. Çünkü ıslak is denen şeyin yerleştiği 
baca alev alabilir ve bacaya zarar verebilir veya hatta 
bir yangın başlatabilir. Atıkları ev ocağınızda yakarak, 
dioksinleri ve furanları üretir ve atmosfere salarsınız - 
sorumlu olan en tehlikeli kimyasal bileşikler:

 × Artmış kanser, solunum ve kardiyovasküler 
hastalık riski

 × Rahatsız edici alerjiler ve cilt değişiklikleri
 × Gözün konjunktiva ve mukoza zarında 

tahriş
 × Tekrarlayan baş ağrıları ve çok daha fazlası

Atıkları yakarak problemden 
kurtulamazsınız! 

DUMAN İÇEREN SORUN 
YARATIRSINIZ!

Dumanda zehirlerin kaybolmasını beklemeyin. 
Çoğu ağırdır ve bacanızdan bir düzine metreden 
daha uzağa düşmez.


