/112020/؟
اعتبارا من 
ما الذي سيتغير
ً
السيدات الفاضالت والسادة األفاضل،
بتطبيق نظام التعرف المنتشر على نطاق واسع ،نخطو خطوة مهمة نحو اقتصاد
فعال يستشرف آفاق المستقبل في إدارة المخلفات وإعادة التدوير في المنطقة بأسرها.
لهذا الغرض ،من المزمع تزويد جميع حاويات النفايات المتبقية برُقاقة بحلول
نهاية العام .بواسطة هذه الرقاقة تتم عملية الفرز الدقيقة لكل صندوق نفايات
في العقار المعني .وبالتالي ،يمكن حساب عمليات التفريغ ،وتعديل رسوم النفايات
وف ًقا لعدد مرات التفريغ.
نظرً ا إلى أن مقدار النفايات في المباني متعددة الشقق يمكن أن يختلف اختال ًفا جذريًا
من فرد آلخر ،فمن األهمية بمكان أن نقدم لكم أيضًا فرصًا لالستفادة من مزايا
النظام الجديد .والخيار خياركم أنتم أيضًا.
يمكن لكل منا المساهمة في حماية بيئتنا والحفاظ على مواردنا من خالل منع النفايات،
سواء كان ذلك عند التسوق ،أو عند فصل النفايات في المنزل ،أو عند التخلص
من النفايات .كل فرد له تأثير فارق .معًا نريد أن نصنع فر ًقا عن طريق التعامل
الواعي مع نفاياتنا.
فريقA.R.T.

إدارة العقار:
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مجموع الرسوم

حتى
 26عملية تفريغ

13 12 11
في المستقبل ،سوف تشمل الرسوم األساسية السنوية:
•  13عملية تفريغ لحاوية النفايات غير المصنفة
• تفريغ منتظم لحاوية النفايات الورقية
•  4عمليات نقل للنفايات المتكدسة بحسب الطلب
• جمع النفايات اإلشكالية
• توفير أماكن للنفايات الخضراء
• تشغيل مراكز التكهين وإعادة التدوير ()EVZ
• مراقبة ومتابعة مقالب القمامة
• معالجة النفايات واالستفادة منها
• لالستفسار والمشورة يُرجى االتصال بهاتف الخدمة
()0651-9491 414
ً
تتوافر إمكانية لالستفادة من خدمات أخرى مجانا أو مقابل
رسوم إضافية.

خدمة الجمع والتسليم في مدينة ترير
وفي دائرة ترير-زاربورغ

(في دائرة ترير -زاربورغ ال يتوفر سوى حاويات بسعة
 770لتر و  1100لتر فقط).

•
•

•

•

في المستقبل ،يجب أن تكون خدمة الجمع والتسليم
بتكليف من المالك أو من ينوب عنه.
الحجز ممكن إما بالتزامن مع التفريغ الذي يحُل
كل  14يومًا ( 26عملية تفريغ) وإما عند التفريغ
كل  4أسابيع ( 13تفري ًغا).
عند الحجز ُتستحق باإلضافة إلى الرسوم األساسية
السنوية رسوم خدمة الجمع والتسليم ورسوم عمليات
التفريغ اإلضافية بحسب حجم الحاوية.
ال يمكن حجز خدمة الجمع والتسليم إال لمباني كاملة.
في حالة وجود العديد من الوحدات السكنية في المبنى،
ال يمكن تخصيص حل فردي لحاويات فردية.

إجابات عن األسئلة الشائعة:
 .1ما السبب وراء ارتفاع رسوم النفايات في نظام
كبيرا؟
التعرف ارتفا ًعا ً
إن زيادة الرسوم ال عالقة لها بنظام التعرف .بل إن
النظام الجديد بمقدوره منع زيادة الرسوم زيادة بالغة
ألنه يوفر العديد من فرص االدخار .تتمثل أسباب
تعديل الرسوم في زيادة التكاليف المستحقة في جميع
المجاالت تقريبًا (إعادة تدوير النفايات غير المصنفة،
وأعمال البناء في مقالب القمامة ،والمركبات ،والخامات،
واألجور ،وما إلى ذلك).

 .2ما مدى ارتفاع رسوم القمامة في المستقبل
بالنسبة لي كمستأجر؟
يعتمد مقدار الرسوم المستقبلية على أحجام الحاويات
التي يطلبها المالك أو من ينوب عنه في المستقبل
للمبنى بالكامل وعدد مرات تفريغها.

 .3يتخلص جيراني من المزيد من القمامة في حاوية
النفايات العامة.
هل يمكنني الحصول على حاوية خاصة
بي للنفايات المتبقية؟
بصفة عامة هذا أمر ممكن .على أن يصدر هذا التكليف
من المالك أو من ينوب عنه.

 .4كيف يمكنني منع اآلخرين من إلقاء نفاياتهم
في حاويتي الخاصة؟
يتمتع المالكون أو من ينوب عنهم بإمكانية طلب
الحاويات القابلة للقفل مقابل دفع رسوم االستخدام لمرة
واحدة .وبهذا تتجنب أن يلقي اآلخرون بقمامتهم في
حاوية النفايات غير المصنفة خاصتك.

 .5كيف يتسنى لي كمستأجر استخدام إمكانات
نظام التعرف؟
يمكن لكل منا المساهمة في حماية بيئتنا والحفاظ
على مواردنا من خالل منع النفايات ،سواء كان ذلك
عند التسوق ،أو عند فصل النفايات في المنزل،
أو عند التخلص من النفايات .يمكنك التأثير على مقدار
النفايات الخاصة بك ،حتى ضمن مجموعة مستأجرين
لهم حاوية نفايات مشتركة .استغلوا خيارات التوفير
المتاحة بسبب تقليل عمليات التفريغ ،واستفيدوا معًا
من انخفاض التكاليف.

هل لديك مزيد من األسئلة؟
يسعدنا تقديم المشورة!
0651-9491 1212

في
أيدينا
الخيار

معلومات
للمباني متعددة الشقق

