معلومات مهمة حول نظام التحصيل والرسوم الجديد
في األول من كانون الثاني (يناير)  ، 2022سيتم تقديم نظام جديد للتحصيل والرسوم للحد من
النفايات والحفاظ على الموارد في منطقة  Göppingenيتأثر مقدار رسوم النفايات المستقبلية بشكل
كبير بسلوكك.
التغييرات الجديدة:
 .يتم توفير حاويات جديدة للنفايات المنزلية مع شرائح إلكترونية من قبل شركة إدارة النفايات مجانًا،
لترا  ،تم إدخال حاوية النفايات المنزلية سعة
لترا و ً 240
• باإلضافة إلى حاوية النفايات المنزلية ً 120
لترا ،
ً 60
لترا للنفايات المتبقية اإلضافية محل االكياس السابقة.
• يحل الكيس اإلضافي سعة ً 30
حتى اآلن  ،ال يزال هناك  60بالمائة من المواد القابلة إلعادة التدوير مثل النفايات البيولوجية والتعبئة
والزجاج والورق في حاويات النفايات المنزلية .فرز النفايات ينص عليه القانون ,مطلوب الفصل للمواد
القابلة إلعادة التدوير .يمكن إعادتها إلى الدورة االقتصادية كمواد خام .لذلك ليس فقط البيئة والمناخ
ضا محفظتك في المستقبل .مع فرز النفايات  ،يكون حجم النفايات األسبوعية المنزلية
سعداء  ،ولكن أي ً
من  6إلى  9لترات فقط للفرد.
اعتبارا من عام ،2022
ال تزال رسوم النفايات تتكون من الرسوم السنوية المعتمدة على الفرد ،اما
ً
يضاف رسوم التفريغ الجديدة .تعتمد الكمية على عدد المرات التي تقوم فيها بالفعل بإفراغ حاوية
النفايات المنزلية .تستمر مركبة التجميع في القدوم كل أسبوعين .الحاوية جاهزة لإلفراغ فقط عندما
تكون ممتلئة حقًا .يتيح لك هذا الحفاظ على رسوم التفريغ منخفضة قدر اإلمكان .ومع ذلك  ،يتم تحميل
على االقل  10عمليات تفريغ سنويًا.
انتبه! تزيد رسوم التفريغ بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة بنفس حجم الحاوية وعدد التفريغ الذي لم
يتغير.
ضا مكتوبًا من شركة إدارة النفايات لحاوية نفايات
اعتبارا من  6مارس  ، 2021ستتلقى كل أسرة عر ً
ً
أصغر .إذا كنت توافق على هذه التوصية  ،فلست بحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
إذا كنت ال توافق على حجم الحاوية المقترح  ،فيرجى إبالغنا بطلب التغيير بحلول  25أبريل :2021
• على اإلنترنت على  www.myawb.deمع بيانات الوصول الخاصة بك في إشعار الرسوم الحالي
أو
• أرسل لنا نموذج المالحظات المرفق بالبريد.

للحصول على إرشادات ،لقد أظهرنا الرسوم النفايات المتوقعة لعام :2022

الرسوم السنوية المقدرة:

حجم األسرة الرسوم السنوية
49,20 Euro
لشخص واحد
78,60 Euro
أسرة مكونة من شخصين أو ثالثة أفراد
90,60 Euro
أسرة مكونة من اربعة افراد او اكثر

رسوم التفريغ المقدرة:
حجم الحاوية

لترا
ً 60
لترا
ً 120
لترا
ً 240

رسوم الحد االدنى التي ال
تقل عن عشرة إفراغات

رسوم كل تفريغ إضافي

38,00 Euro

3,80 Euro

76,00 Euro

7,60 Euro

152,00 Euro

15,20 Euro

الحاويات المشتركة واالستمرار في استخدام حاوية النفايات المنزلية السابقة ممكنة في ظل ظروف
معينة AWB .تقدم المشورة لك بشأن هذا األمر.

