Zwijndrecht’te nasıl uygulanıyor?

Tarifeler:

Geri dönüşüm tarifesi ve atık toplama vergisi bundan böyle iki bölümden
oluşacak: sabit bölüm ve değişken bölüm. Değişken tarifenin miktarı,
bakiye atık için yeraltı konteynerini kaç kez kullandığınıza veya bakiye atık
kutusunu kaç boşalttırdığınıza bağlıdır. Geri dönüşüm tarifesi 1 Ocak 2023
tarihinde yürürlüğe girecek.
Sabit tarife
Hane başına sabit tarife
296,52 €’dur.

Atık
ayrıştırmak
kazandırır!

hane başına sabit tarife:
296,52 €

+

Değişken tarife
Sabit tarifenin yanı sıra, artık
bakiye için yeraltı konteynerini
kullandığınız veya atık kutusunu yol kenarına koyduğunuz
sayı için de ödeme yaparsınız.
Bu değişken tarifedir.

kullanım başına değişken
tarife: 0,85€ / 1,70€ / 6,80€
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Bakiye atık yeraltı konteynerini
için kullandığınız veya bakiye
atığınızı boşalttırdığınız sefer
başına maliyet:
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Soru ve cevap
Sabit ve değişken kısmın
ödenmesi nasıl işler?
Yılın başında belediye vergi
faturanızı alacaksınız. 2023’te
atık toplama vergisinin yalnızca
sabit bölümünü ödeyeceksiniz.
2023 sonunda, bakiye atık atmak için yeraltı konteynerini
kaç kez kullandığınızı veya
bakiye atık kutusunu kaç kez
boşalttırdığınızı biliyor olacağız.
2024’ten itibaren bu tutar size
fatura edilecek.

Borcunuzun affolunmasına
dair verilebilecek karar nasıl
uygulanır? Bununla ilgili özel
bir düzenleme vardır. Bu
düzenleme hakkında daha fazla
bilgi için www.zwijndrecht.nl/
recycle-tarief adresini ziyaret
edin.
Kaçınamayacağınız tıbbi
atıklarınız varsa ne olacak?
Bunun için de özel bir düzenleme bulunuyor Bu düzenleme
hakkında daha fazla bilgi için
www.zwijndrecht.nl/recycletarief adresini ziyaret edin.

1 Mayıs 2023’e kadar size geri dönüşüm tarifesine alışma
fırsatı vereceğiz. O zamana kadar, yeraltı konteynerini her
kullanışınızda 0,85 € ödeyeceksiniz. Bakiye atık kutunuz mu
var? Öyleyse 1 Mayıs’a kadar, atık kutusunu boşalttırmak için
yol kenarına her koyduğunuzda 3,40 € ödeyeceksiniz. 1 Mayıs’tan itibaren yeraltı konteynerine 30 ya da 60 litrelik atık
poşeti atma arasında bir tercih yapabilirsiniz. O andan itibaren
atık poşetleri için 0,85 € ve 1,70 €’luk, bakiye atık kutusunun
boşaltılması için ise 6,80 €’luk tarife geçerli olacaktır.

Geri dönüşüm
tarifesi cüzdanınız
için ne anlama geliyor?
Örnek: 2 çocuklu, atıkları iyi ayıran aile
Bu aile atıkları iyi ayrıştırdığı için geriye çok az bakiye atık kalıyor.
Haftada bir kez 30 litrelik bakiye atık poşetleri oluyor. Bütün bir
yıl boyunca, 30 litrelik bir atık torbasını atmak için yeraltı
konteynırını 52 kez kullanıyorlar.
Yıl sonu atık toplama vergisi:
Sabit tarife

296,52 €

Değişken tarife: (52 x 0,85 €)

44,20 €

Toplam

340,72 €*

* 2022’de bu miktar 372,60 € idi
Daha fazla hesaplama örneğini
www.zwijndrecht.nl/recycle-tarief adresinde bulabilirsiniz.

