Ce se schimbă începând cu 01.01.2020?
Stimate doamne, stimați domni,
Prin introducerea la nivel regional a Identsystem, facem
un pas important în direcția unei gestionări a deșeurilor
și a unei economii circulare eficiente și de perspectivă. În
acest sens, până la finalul anului, pubelele pentru deșeuri
reziduale vor fi dotate cu un cip. Cu ajutorul acestui cip
se poate face o alocare univocă a fiecărei pubele unei
proprietăți. Astfel se pot contoriza ridicările, iar taxele de
salubrizare se pot adapta frecvenței ridicărilor.
Deoarece cantitatea individuală de deșeuri în imobile
cu mai multe apartamente poate fi foarte diferită, este
important să vă oferim posibilitatea de a utiliza avantajele
noului sistem. Și dvs. aveți posibilitatea de a alege.
Fiecare dintre noi poate contribui la evitarea producerii
de deșeuri, pentru a proteja mediul și pentru menajarea
resurselor. Fie că e vorba de cumpărături, de colectarea
selectivă a deșeurilor acasă sau de eliminarea acestora.
Fiecare are o influență covârșitoare. Împreună putem
schimba modul în care gestionăm conștient deșeurile
noastre.
Al dvs., A.R.T.

Administrația imobilului:
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Până la 26 de
ridicări

11 12 13

Pe viitor, taxa anuală de bază va conține:
• 13 ridicări a pubelelor cu deșeuri
reziduale
• Ridicări regulate a pubelelor pentru
hârtie reciclabilă
• 4 ridicări a deșeurilor voluminoase,
la cerere
• Colectarea deșeurilor problemă
• Punerea la dispoziție a unor puncte
de colectare a vegetației
• Operarea centrelor de eliminare și
reciclare (EVZ)
• Supravegherea și monitorizarea
gropilor de gunoi
• Tratarea și reciclarea deșeurilor
• Informații & Consiliere la telefonul
verde (0651-9491 414)
Puteți beneficia de servicii suplimentare
gratuite sau contra unei taxe
suplimentare.

Serviciu de ridicare și returnare
a orașului Trier și în unitatea
administrativ-teritorială
Trier-Saarburg
(în unitatea administrativ teritorială Trier-Saarburg
sunt disponibile doar pubele de 770 l și 1.100 l).

• Pe viitor, serviciul de ridicare și
returnare se va mandata de proprietar
sau de persoana împuternicită de
acesta.
• Rezervarea se poate face pentru
ridicare la 14 zile (26 de ridicări) sau
pentru ridicare lunară (13 ridicări).
• În cazul rezervărilor, pe lângă taxa
anuală de bază, se aplică și taxa
pentru serviciul de ridicare și returnare
și taxele pentru ridicări suplimentare.
• Serviciul pentru ridicare și returnare
se poate rezerva doar pentru obiecte
întregi. Pentru imobilele cu mai multe
apartamente nu există o soluție pentru
pubele individuale.

Răspunsuri la întrebări frecvente:
1. De ce taxele de salubritate
sunt comparativ mult mai
scumpe aplicând Identsystem?
Majorarea taxelor nu are legătură
cu Identsystem. Mai mult, prin
utilizarea noului sistem se poate evita
o majorare și mai mare a taxelor,
deoarece oferă numeroase posibilități
de economisire. Motivele adaptării
taxelor se află în costurile majorate
în mai toate domeniile (valorificarea
deșeurilor reziduale, măsuri de
construcții la gropile de gunoi,
vehicule, material, salarii, etc.).

2. Cât voi plăti în calitate de
chiriaş pe viitor taxa de
salubrizare?
Valoarea viitoare a taxelor depinde
de volumul pubelei comandate de
proprietar/persoana împuternicită
pentru întregul imobil și de frecvența
ridicării.

3. Vecinii mei colectează mai
mult gunoi în pubela de
deșeuri comună.
Pot să primesc o pubelă
proprie pentru deșeurile
reziduale?
În principiu, e posibil. Comanda
trebuie să vină din partea
proprietarului, respectiv a persoanei
împuternicite.

4. Cum îi împiedic pe ceilalți să
arunce gunoiul în pubela mea?
Proprietarii, respectiv împuterniciții
acestora, au posibilitatea de a
comanda, contra plății unei taxe unice
de utilizare, o pubelă care se poate
încuia. Astfel vă asigurați că pubela
de deșeuri reziduale nu va fi folosită
de altcineva.

5. Cum pot folosi opțiunea
Identsystem dacă sunt chiriaș?
Fiecare dintre noi poate contribui
la evitarea producerii de deșeuri,
pentru a proteja mediul și pentru
menajarea resurselor. Fie că e vorba
de cumpărături, de colectarea
selectivă a deșeurilor acasă sau de
eliminarea acestora. Puteți influența
volumul deșeurilor și prin folosirea
unei pubele comune pentru deșeuri
în calitate de asociație a chiriașilor.
Beneficiați de opțiuni de economisire
datorită reducerii numărului de ridicări
și profitați împreună de costuri mai
reduse.

Alte întrebări?
Vă consiliem cu plăcere!
0651-9491 1212

PUTEM
ALEGE
Informații pentru imobile
cu mai multe apartamente

