EV ÇÖPLERI VE DIGER ÇÖPLER IÇIN
AZALTMA VE VERGILENDIRME
Delemont’ta yasayan yabanci topluklarin dikkatine

GIRIS
Delémont belediyesi, mutfak çöplerini mümkün oldugu kadar azaltmak için, tüm ev çöplerini
cinslerine göre ayirdarak bir degerlendirme politikasina girmistir.
Belediye ; belediye sinirlari içerisindeki sivi ve kati çöpleri, özel olarak tüm ev çöplerini
mümkün oldugu kadar azaltma organizesini yapmaktadir. Tüm çöpler gézetim altinda
tutulacaktir.
Belediye gündemdeki bu politikasiyla halka ve is yerlerine talimat vermekte, ayni zamanda
çöpleri cinslerine göre ayirmanin onlara daha ucuza geldigini ve bu çöplerin degerlendirildigi
hakkinda bilgi vermektedir.

SENELIK VERGILENDIRME
Ödenen senelik vergi ile, metal, cam, kagit, plastik sise, mobilya cinsi esyalari özel yerlere
tasima ve degerlendirme, ayni zamanda mutfak çöplerini yakma bu ödednen vergilerin
kapsamindadir.
Sahislar için ödenecek vergi miktari söyledir :
-

aile olanlar
yalniz yasayan 17 yasindan büyük ve çalisanlar

180 frs
90 frs

Is yerleri ve fabrikalar büyüklük derecelerine göre degisik tarifler uygulanmaktadir.

CÖP TORBALARI VERGISI
YÜRÜRLÜGE GIRIS TARIHI : 1 TEMMUZ 2001
Cöp torbalari için ödenen vergiler sadece mutfak ve diger çöpleri toplamak, transport ve bazi
çöpleri yakma masrafi olarak kullanilmaktadir.
Vergili Çöp torbalari, agizlari kapali ve açik gri rengindedir, üzerlerinde yesil renkte « SEOD »
yazilidir.

Torbalarain fiatlari :






1,10 fr
2,15 fr
3,85 fr
7,30 fr
393,60 fr

17 litrelik bir torbalar için
35 litrelik bir torbalar için
60 litrelik bir torbalar için
110 litrelik bir torbalar için
ton basi SEOD yüklenme araci için

Cocugu olan bayanlar ve yasli insanlar için kismi olarak bedava torbalar mevcuttur.
Her Vergili çöp torbasi 10 adet rulolar içerisinde bir
satilmaktadir.

Çok

Delémont magazalarinda

GELISI-GÜZEL TORBA BIRAKMA
Belediye sinirlari dahilinde, havayi kirletecek atiklar, çöp torbalari ve diger ev çöplerini (katisivi) gelisigüzel oraya buraya birakmak yasaktir.
Sehir disinda bulunan çöp depolarina torba birakmak yasaktir. Bulundugu zaman ceza olarak
100 frs kesilecektir. Ayni zamanda mevcut olan depolara cam, plastik sise veya cam sise,
konserve kutulari ve mobilya gibi çöpleri direk olarak götürüp birakmakta yasaklanmistir.

BILGILENME
Kamu Hizmetleri, çevre ve Sehircilik Servisi her türlü sorularinizi cevaplandirmak için
hizmetinizdedir, istediginiz zaman 032 / 421.92.92 telefon numarasina telefon ederek
sorularinizi sorabilirsiniz, ayni zamanda servisimiz, yardimlarinizdan dolayi sizlere
tesekkürlerini bildirir.

Ekte :
-Ev Çöpleri ve diger çöpler icin Uygulanmasi gereken Çöp toplama programi
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