A co z Gminą Zwijndrecht?

Stawki:

W przypadku stawki-recyklingowej opłata za odpady składa się z dwóch części;
części stałej i zmiennej. Wysokość stawki zmiennej zależy od częstotliwości z jaką
wrzucasz worki z odpadami resztkowymi do podziemnego kontenera, lub
opróżniasz pojemnik na odpady resztkowe. Stawka-recyklingowa wejdzie
w życie w dniu 1 stycznia 2023 r.
Stawka stała
Wysokość stałej stawki przypadającej
na jedno gospodarstwo domowe
wynosi 296,52€.

stała stawka na
gospodarstwo domowe
€296,52

+

Stawka zmienna
Oprócz opłat stawki stałej płacisz
również za to, ile razy korzystasz z
podziemnego kontenera na odpady
resztkowe lub wystawiasz pojemnik
na odpady na ulicę. Jest to stawka
zmienna.

zmienna stawka za
każdorazowe użycie
€0,85 / €1,70 / €6,80
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Opłata za każdorazowe korzystanie
z podziemnego kontenera na odpady
resztkowe lub opróżniania kosza
na odpady resztkowe wynosi:

Segregacja
odpadów
się opłaca!

,
€0

Pytania & odpowiedzi
W jaki sposób przebiega
płatność części stałej i
zmiennej?
Na początku roku pobierane są
podatki komunalne, w skład
których wchodzi również oplata
za odpady. W 2023 r. płacisz tylko
stałą część opłaty za odpady.
Pod koniec 2023 roku będziemy
wiedzieć, jak często korzystasz z
podziemnych
kontenerów na odpady resztkowe
lub opróżniasz pojemnik na
odpady resztkowe.
Na początku 2024 r. zostanie Ci
przekazane rozliczenie
wspomnianej kwoty.

Co w przypadku umorzenia
opłat?
Istnieje na to specjalne
rozwiązanie. Odwiedź stronę
internetową www.zwijndrecht.
nl/recycle-tarief w celu uzyskania
dalszych informacji na temat tego
programu..
Co zrobić w przypadku, gdy masz
odpady medyczne?
Również dla tego problemu istnieje
specjalne rozwiązanie. Odwiedź
stronę internetową
www.zwijndrecht.nl/recycle-tarief
w celu uzyskania dalszych
informacji na temat tego programu

Co oznacza
stawka-recyklingowa
dla Twojego portfela?
Przykład: rodzina z 2 dzieci, która właściwie segreguje
odpady
Ponieważ rodzina dobrze segreguje odpady, ma ostatecznie
bardzo mało odpadów resztkowych. Domownicy wyrzucają raz
w tygodniu 30 litrowy worek z odpadami resztkowymi. W ciągu
całego roku 52 razy korzystają z podziemnego kontenera,
wyrzucając 30-litrowy worek na odpady resztkowe.
Opłata za odpady na koniec roku:

Do 1 maja 2023 r. można będzie przyzwyczajać się do nowej
stawki-recyklingowej
Do tego czasu oplata za skorzystanie z podziemnego kontenera
będzie wynosić 0,85 €. Czy masz pojemnik na odpady resztkowe?
W takim przypadku, do 1 maja za każdym razem, gdy wystawiasz
pojemnik na odpady na ulicę płacisz 3,40 €. Od 1 maja w przypadku
korzystania z podziemnego kontenera można wybrać użycie 30 lub 60
litrowego worka na śmieci.
Od tego momentu obowiązują stawki 0,85 €, 1,70 € za worek na
odpady i 6,80€ za oprożnienie pojemnika na odpady resztkowe.

Stawka stała

€ 296,52

Stawka zmienna: (52 x € 0,85)

€ 44,20

Razem

€ 340,72*

* w 2022 roku było to 372,60€
Więcej przykładowych obliczeń można znaleźć na stronie
www.zwijndrecht.nl/recycle-tarief.

