Ücret sistemi
v
(2016-2017)
Taban ücretler
Tekerlekli Artık Çöp ile Biyolojik
Çöp bidonları başka ücret talep
edilmeden Rödermark
Belediyesi tarafından
hizmetinize sunulacaktır.
Artık Çöp ile Biyolojik Çöp
bidonları 14-günde bir toplanır.
Tekerlekli Artık Çöp bidonlarına
kime ait olduklarının teşhisi için
birer chip takılacaktır. Böylece
çöplerin kaç kez toplandığı
tespit edilir. Ancak çöp bidonları
tartılmıyacak.

Her müstakil hane için bir
adet en küçük boy Artık Çöp
bido-nunun ısmarlanması
gerekir. Taban ücret senede
bir defa tahsil edilir. Taban
ücret bidon büyüklüğüne
göre hesaplanır.

Çöp bidonu
büyüklüğü

Ücreti

60 litre
80 litre
120 litre
240 litre
1.100 litre

93,12 €/sene
124,16 €/sene
186,24 €/sene
372,47 €/sene
1.707,16 €/sene

Taban ücretler hangi hizmetleri ihtiva eder?
•

Artık Çöp bidonları 13 kez toplanır

•

Biyolojik çöp bidonları 26 kez toplanır. (bunlar artık çöp bidonu
kapasitesindedir, en büyük biyolojik çöp bidonunun kapasitesi ise
ise 240 Litredir.)

Ücretler bundan böyle taban
ücret ile boşaltma ücreti
sayısına göre tanzim edilecekler.

•

Ev eşyaları artıkları toplanır

•

Elektrik malzemeleri- ve cihazları toplanır

Bunların haricindeki çöp

•

Ayda bir kullanılmış kağıt toplanır

toplama hizmetlerinde

•

Kapellenstrasse’deki tesisimizde yeşillik- ve eski eşyalar kabul edilir

herhangi bir değişiklik

•

Noel bayramı (Weihnachten) ağaçları toplanır + Bahçe çöpleri
senede 2 kez toplanır

•

Müstesna (zehirli ve sağlığa zararlı) çöpler toplanır

yapılmıyacaktır.
________________________

Artık çöp bidonu ücretleri
Örnek 1 : 1-Ailelik hane
60 litrelik Artık Çöp bidonu
senede 17 kez toplanacak;
60 litrelik Biyolojik Çöp bidonu
senede 26 kez toplanacak.

Artık Çöp bidonunun dışında,
ilave çöp toplanması halinde
ödenmesi gereken ücretler. Bu
tür ekstra ücretler bidon
büyük- lüğüne göre
hesaplanır. Senede en fazla 13
kez toplanır.

Çöp bidonu
büyüklüğü
60 litre
80 litre
120 litre
240 litre
1.100 litre

Ilave ücret
7,16 €/bir bosaltma
9,55 €/bir bosaltma
14,33 €/bir bosaltma
28,65 €/bir bosaltma
131,32 €/bir bosaltma

Ücret hesabı:
93,12 € Taban ücret
+ 7,16 € 14. Artık Çöp toplama ücreti
+ 7,16 € 15. Artık Çöp toplama ücreti
+ 7,16 € 16. Artık Çöp toplama ücreti
+ 7,16 € 17. Artık Çöp toplama ücreti
+ 0,00 € Biyolojik Çöp toplama ücreti _
= 121,76 €

Biyolojik çöplerin toplanması
Taban ücret, hacmi daha büyük biyolojik çöp bidonları için de geçerlidir.
Müracaat edilmesi halinde 60, 80, 120 ve 240 litrelik bidonlar ücret talep
edilmeden hizmetinize sunulur.
Yine ihtiyaç duyulması halinde haha büyük biyolojik çöp bidonları talep
edilebilir. Bunlar için senede litre başına 0,40 € ücret alınır.
Önemli bilgi: Halen kullanılmakta olan biyolojik çöp bidonları eski firmaya
ait olup, sene sonunda toplanacaktır. Bu yüzden bir an önce biyolojik çöp
bidonu sipariş edilmesi gerekir.

Das neue
Gebührensystem
2009
Ab dem 01.01.2009 werden
Örnek
2 :der
1-Ailelik
Ihnen
von
Stadt hane
Rödermark neue
80 litrelik Artık
Çöp bidonu
Abfallbehälter
bereitgesenede
13
kez
toplanacak;
stellt.
120 litrelik Biyolojik Çöp bidonu
senede
toplanacak.
Nicht nur26
Ihrkez
Restabfallbehälter wird gegen einen
Ücretausgetauscht,
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neuen
sondern
auch
Ihr alter
145,60
€ Senelik
taban ücret
+ 0,00 € Artık çöp ekstra ücretleri
Bioabfallbehälter.
+ 16,00 € 40 litre daha büyük Biyolojik
Çöp bidonu için ücret
Die sich daraus
= 147,60 €
entwickelnden Gebühren
untergliedern sich in
Grund- und Leistungsgebühren.

Müşterek Çöp Atma
Her müstakil hane en azından bir adet Artık Çöp bidonu bulundurmak
zorundadır. Ancak istek üzerin iki veya daha fazla hane müşterek çöp
atma birliği oluşturabilirler. Yani, yeni sisteme göre her müstakil haneye
en az 60 litrelik tekerlekli çöp bidonu gerekir. (İki hanelik ev için: 2x 60
litre = 120 litre).

Çöp Bidonu Ismarlamak
60, 80, 120, 240 ve 1.100 litreli Artık Çöp bidonları ile 60, 80, 120 ve 240
litrelik Biyolojik Çöp bidonlarının ısmarlanması için gerekli dilekçe
formularlarını ev sahipleri belediyenin ilgili dairesinen talep edebilir.

Örnek 3: 6-Ailelik hane
(Müşterek toplatma)

Artık Çöp ve Biyolojik Çöp bidonlari
Kapasitesi
[litre]
Yüksekliği
[mm]
Genisliği
[mm]
Derinliği
[mm]

Üç adet 120 litrelik Artık Çöp
Beispiel:
bidonu senede 13 kez
toplanacak (hacmi en az 6x60
Abfallbehältervolumen:
60litre);
Liter 1x240 litre+1x120 litre
Biyolojik
Çöp bidonu senede
Kosten:
26’şar
kez
87,36 € / Jahrtoplanacak.
Zusatzkosten bei mehr als
hesabı:
13Ücret
Leerungen:
6,72
/ Liter € Senelik taban ücret
3 x€186,24
0,00 € Artık çöp ekstra ücretleri
0,00 € büyük Biyolojik Çöp
Rechnung:
bidonu ücreti

= 87,36
524,16
€
€ Grundgebühr
+ 6,72 € 14. Leerung
+ 6,72 € 15. Leerung
= 100,80 €
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Ön Ödemeler ve Final yerleşim
Şehir bu yılın başlarında ön ödeme bildirimlerini gönderdi. Temel oranda
hesaplanan minimum, önceki yıl kullanılan hizmetlere göre 60-, 120-, 240ve 1100 litrelik MGB peşin ödemeler için yeni bir takvim yılında. Nihai fatura
sonraki yılın başında gönderilir.

Artık Çöp fazlası ücreti
50 litrelik torba başına 6,00 € alınır. Torbalar diğer Artık Çöpler gibi 2 haftada bir
toplanır.

Yeni Çöp Ayrıştırma Sistemi hakkında Bilgiler
1. Bilgilendirme broşürleri
Broşürler belediyenin internet sitesinden de temin edilebilir.

Gabriele Pflug

911-956

2. Rödermark Belediyesi Çöp Toplama tüzüğü

Siegrun Rock

911-957

www.roedermark.de

Bürger & Stadt

Abfallentsorgung

Abfallsatzung

