
Toda semana

Segunda･Quarta･Sexta

Não coleta em
dias de feriado

Todo mês

2ª terça-feira

Todo mês

4ª terça-feira

Todo mês

2ª quinta-feira

Todo mês

4ª quinta-feira

･Garrafa de bebida
  de vidro

･Caixa tetrapak

･Bandeja branca
  de comida

･Material de perigo

･Lata de bebida
  de alumínio e aço

･Garrafa PET

･Jornal

･Revista

･Papelão

Toda semana

Terça･Quinta･Sábado

Não coleta em
dias de feriado

Todo mês

1ª quarta-feira

Todo mês

3ª quarta-feira

Todo mês

1ª segunda-feira

Todo mês

3ª segunda-feira

･Garrafa de bebida
  de vidro

･Caixa tetrapak

･Bandeja branca
  de comida

･Material de perigo

･Lata de bebida
  de alumínio e aço

･Garrafa PET

･Jornal

･Revista

･Papelão

SAKAI･SHISHIDOME･
KATSURA-MACHI

NATSUGARI･TOKAICHIBA
KAMIYA 4
TAHARA 1～ 2

TAHARA 3～ 4
KAMIYA 5～ 6
(incluído regiões externas)

CHUO 1～ 2
KAMIYA 1～ 3
KAWADANA

CHUO 3～ 4
TSURU 1～ 4
SHIMOYA 1～ 4

TAKARA･HANEKO･TSURU 5
YOKKA-ICHIBA (exceto SENAKA)
TSUKIMIGAOKA･parte de FURUKAWADO
(entre YOKKA-ICHIBA a ponte de pedestres de KASEI)

OGATAYAMA･TANOKURA
KUKI･KAWAMO･MORISATO
IGURA･FURUKAWADO

MIYOSHI
KAICHI
YOKKA-ICHIBA (SENAKA)

SAKAI･KATSURA-MACHI･MIYASHITA

FURUTO

SORYUKYO-DANCHI

SHIMO-NATSUGARI

SHIMO-TENJIN･ASAHIGAOKA･KAWADANA

YOKO-MACHI･JYOHOKU-MACHI･
CHOJYA-MACHI･TAMACHI･
BENTEN-CHO･FUKADA･SHINMEI-CHO･
NAKAMACHI･TAKANOSU･HANEGO･
UBASAWA･YUIMAARU-TSURU･
SAIWAI-CHO

Nome da região

HIGASHIKATURA

KAMIYA

NAKAYA
SHIMOYA

1ª segunda-feira do mês YOKKA-ICHIBA･TSUKIMIGAOKA･IKURA･KUKI･KUKI-DANCHI

TANOKURA-DANCHI･FURUKAWADO･SAN TOWN IGURA

SUMIYOSHI-CHO･HINODE-CHO･HIKINODA･KAMI-SHIMOTOZAWA

NAKANO-DANCHI･SUN TOWN TAMAGAWA

HIKAGE･HYUGA･KAMITE･BABA･KUBO･KAMIDO

OHIRA･SOGA･ASAHI-DANCHI

TAKAHATA･KAMI-OHATA･NAKATSUMORI･
HIRAGURI･ATUHARA･KAHATA

SUGANO・KAMI-SHIMOHOSONO・OTSU・KAMI-ONO・NAKA-ONO

SHIMO-ONO・MIDORI-MACHI・GONGENBARA-DANCHI ( KEN-EI e SHI-EI )

KUMAIDO・KUMAIDO-DANCHI

KAICHI

MIYOSHI

TAKARA

MORISATO

1ª terça-feira do mês

2ª segunda-feira do mês

2ª terça-feira do mês

3ª terça-feira do mês

3ª segunda-feira do mês

Nome da região

KASEI

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

3ª terça-feira do mês

4ª terça-feira do mês

3ª segunda-feira do mês

4ª segunda-feira do mês

2ª terça-feira do mês

Data de coleta de lixos de grande porte e alterações

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

★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.

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

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

Região

Região

Lixo incinerável
Terça-feira Quinta-feira Sábado

Lixo não incinerável
Materiais recicláveis e materias de perigo, 1ª e 3ª semana do mês 

Lixo incinerável
Segunda-feira Quarta-feira Sexta-feira

Lixo não incinerável
Materiais recicláveis e materias de perigo, 2ª e 4ª semana do mês 

★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.

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

Calendário de coleta de lixos e materiais recicláveisVersão doméstica
da cidade de TSURU

Atenção




