
Calendário de coleta de lixos e materiais recicláveisVersão doméstica 
da cidade de OTSUKI
Região Local de coleta

Lixo incinerável
Semanal

Segunda･Quarta･Sexta

Não coleta em dias de feriado

2ª terça-feira
1ª ･ 3ª

･Garrafa de bebida

  de vidro

･Caixa tetrapak

･Bandeja branca

  de comida

･Material de perigo

･Lata de bebida

  de alumínio e aço

･Garrafa PET

･Lata de bebida

  de alumínio e aço

･Garrafa PET

･Jornal

･Revista

･Papelão

･Jornal

･Revista

･Papelão

･Jornal

･Revista

･Papelão

･Jornal

･Revista

･Papelão

･Jornal

･Revista

･Papelão

･Jornal

･Revista

･Papelão

･Lata de bebida

  de alumínio e aço

･Garrafa PET

･Lata de bebida

  de alumínio e aço

･Garrafa PET

･Lata de bebida

  de alumínio e aço

･Garrafa PET

･Lata de bebida

  de alumínio e aço

･Garrafa PET

･Garrafa de bebida

  de vidro

･Caixa tetrapak

･Bandeja branca

  de comida

･Material de perigo

･Garrafa de bebida
  de vidro
･Caixa tetrapak
･Bandeja branca
  de comida
･Material de perigo

･Garrafa de bebida
  de vidro
･Caixa tetrapak
･Bandeja branca
  de comida
･Material de perigo

･Garrafa de bebida
  de vidro
･Caixa tetrapak
･Bandeja branca
  de comida
･Material de perigo

･Garrafa de bebida
  de vidro
･Caixa tetrapak
･Bandeja branca
  de comida
･Material de perigo

1ª ･ 3ª

1ª ･ 3ª

2ª ･ 4ª

2ª ･ 4ª

2ª ･ 4ª

4ª terça-feira

3ª quarta-feira

3ª quarta-feira

3ª segunda-feira

1ª quarta-feira

1ª quarta-feira

1ª quarta-feira

2ª quinta-feira

4ª quinta-feira

1ª segunda-feira

1ª segunda-feira

1ª segunda-feira

1ª segunda-feira

Não coleta em
dias de feriado

Não coleta em
dias de feriado

Não coleta em
dias de feriado

Coleta no sábado
em caso de feriado

Terça･
Quinta･
Sábado

Segunda･
Quarta･
Sexta

Terça･
Sábado

Segunda･
Sexta

Quinta

Mensal Mensal Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
Lixo não incinerável Materiais recicláveis e materiais de perigo

Toda região

Toda região

Toda região

Toda região

Toda região

OTSUKI 1-2-3
MIＴACHI（Rota 20 lado norte）･SAKASE･SAWAI

TANAK A･OZAWA･HATANO･ASAHI-OZAWA
TONOUE-ICHIBU (DAI 3 JYOK AI 6 KUMI)

HANASAKI･MIDOU･KITATENJIN-ASARI-IR IGUCHI (OTSUKI 3)

FUJIMI-DAI

KAWADONARI･KOWASE･ISHIDO

NAKAMURA･KANAYAMA･TOZAWA

NISHI-OKUYAMA-MIYANOSAWA

KYOUIN-JYUTAKU･KOYOSOKUSHIN-JYUTAKU･KINRO-CENTER

IYAMA

OTSUKI 1-2
MIＴACHI（Rota 20 lado sul）･KOMAHASHI

SASAGO

HATSUKARI

MAGI

OTSUKI

NIGIOKA

NANAHO

SARUHASHI

★Incentivamos a reciclagem e reutilização dos lixos. Contamos com a compreensão dos moradores.
★Separar os materiais recicláveis de acordo com o tipo e colocar em saco próprio para lixo não incinerável ou saco transparente para jogar.
    (※Ex.: Lata e PET de bebidas devem ser colocadas em sacos separados. ･Caixa tetrapak e bandeja branca de comida devem ser colocadas em sacos separados.)
★「Garrafa de vidro･lata･PET」 de bebidas devem ser jogadas no container próprio para materias recicláveis instalados na estação de lixo, e devem ser 
    colocados em sacos.
★Materias recicláveis são coletados 2 vezes por mês de acordo com o material. Conferir as datas de coleta da região. (Feriados também coletam)
★Lixos não incineráveis são coletados 1 vez por mês de acordo com o material. Conferir as datas de coleta da região. (Feriados também coletam) 
★Lixos incineráveis não são coletados em dias de feriado.

TOMIHAMA

YANAGAWA

Toda região de SASAGO-CHO･
Toda região de HATSUKARI (exceto região de FUJISAWA)

KUWASAI･MAMYOUNO ･ENOUNO･toda região de MAGI

KOMAHASHI

FUJISAWA

SAWAI･KAMIHANASAKI･SAKASE･FUJIMIDAI 1,6

OTSUKI 2･MITACHI 5

MIYATANI･KOMUKAI･HAKAMAGI･KAMINISHI･
TERAMUKAI･KAMIHIGASHI･MINESAWA･OKUBO

SHIMOMIYA･KOSHINO･SHIMOHATA･NAKANO･SHIMONAKA･
YAMAYA･KEN EI-TOMIHAMA-DANCHI･EKI-MINAMI

Toda região de YANAGAWA
(SHIMOHATA está incluso no TOMIHAMA-B)

Nome da região

SASAGO･HATSUKARI

Não levar lixos na estação de lixos no final e começo do ano.

1ª quarta-feira do mês

2ª quarta-feira do mês

1ª quinta-feira do mês

2ª quinta-feira do mês

1ª sexta-feira do mês

2ª sexta-feira do mês

MAGI

KOMAHASHI

FUJISAWA

HANASAKI･SAWAI

OTSUKI･MITACHI

TOMIHAMA-A

Nome da região

SARUHASHI-A

SARUHASHI-B

NIGIOKA-A

NIGIOKA-B

NANAHO-A

NANAHO-B

TOMIHAMA-B

YANAGAWA

Local de coleta

Dia sem coleta

YUKIHARA･NASHIGI･KATSURADAI

Atenção

TANAKA･HATANO･OZAWA･ASAHI-OZAWA･
SHIKINOOKA･TENNJINMORI･FUJIZAKI･
TSUNARI･KUBO･OKA･KOIJI-DANCHI･KOKURA

KAWADONARI･KOWASE･ASARI･OSONOTO･
KANAYAMA･ASARI-DANCHI

Toda região de SETO･KOMAMIYA･ASAKAWA･
KAMIWADA･TAKENOMUKAI

IWADONO･KAMIKURA･HIGASHI-OKUYAMA･KAMI-SHIMOHATAKURA･
IYAMA･HIKAGE･OWADA･HIGASHIHARA

☆ Terá alteração na data de coleta caso o calendário inicial for dia de folga ou feriado.

☆ Data da coleta (ex.) 「2ª quarta-feira do mês」 se refere a 2ª quarta-feira do mês referente.

☆ Regiões sem estações de lixo de grande porte devem ser levados ao CLEAN CENTER.

★Quando o dia da coleta de lixos de grande porte for feriado, terá alteração.
    Conferir a data de coleta e levar até a estação de lixos de grande porte.

SHIMOWADA･OSHIMA･YOUSAWA･KADONO･NARAKO
SUGANUMA･HAYASHI･TANASE

Local de coletaData de coleta de lixos de grande porte e alterações

3ª quarta-feira do mês

4ª quarta-feira do mês

3ª quinta-feira do mês

4ª quinta-feira do mês

3ª sexta-feira do mês

4ª sexta-feira do mês

Data de coleta de lixos de grande porte e alterações

Calendário de coleta de lixos de grande porte da cidade de OTSUKI

Terça･Quinta･Sábado

Não coleta em dias de feriado

Terça･Quinta･Sábado

Não coleta em dias de feriado

Segunda･Quarta･Sexta

Não coleta em dias de feriado

ASARI･ASARI-JYUTAKU･IWADONO･KAMIKURA･HATAKURA･YURIGAOKA
OSONOTO･HIGASHIHARA･OWADA･HIGASHI-OKUYAMA･HIKAGE

TANASE･OSHIMA･SHIMOSETO･UEHIRA･KICHIHIRA･
SUGIHIRA･IDOCHI･KUSAGI･KAMIWADA･SHIMOWADA･KADONO･
KOMAMIYA･HACHITSUBO･KAWATSUHATA･NARAKO･HAYASHI

ASAKAWA･KOGANEZAWA･OMORE･YATAKE
SUGANUMA･YOUSAWA･MUTSUHARA･ROKUZAN･KODERA

KOKURA･NASHIGI･TONOUE･IRAHARA･ATSUKUME･KOIJI-DANCHI･ODA
SHIKINOOKA･KATSURADAI･TENNJINMORI･KOSHINO･KUBO･OOTA･TSUNARI

HIGASHI-MACHI･KASUMI-MACHI･YOKO-MACHI･
NAKA-MACHI･KOTOBUKI-MACHI･KOYANAGI




