الضرائب وفرز الزبالة (النفايات)
تنظم كل بلدية جمع ومعالجة النفايات .التمويل لهذه الخدمة ينطوي على الضريبة
الحضارية ( 1صناديق القمامة).هذه الضريبة تختلف من مدينة ألخرى .مثال بلييج القدر
الواجب دفعه  100أرو بالنسبة للشخص المنعزل و  150أرو بالنسبة للعائلة .تنبيه ،هذه
الضريبة تطبق ابتداء من 1يناير من السنة الحالية  :إذا غيرت المسكن أبقى مقبوال ببلدية
مسكني القديم.
كل عائلة مسئولة عن إفراز نفاياتها حسب تعليمات البلدية  .إفراز النفايات ،إجباري .عدم
احترام هذا القانون يؤدي إلى عقوبة .
في أغلب األحيان ،ينظم الفرز بهذه الطريقة  :كيس ملون ،قمامة رقابة مختصة لنفايات
المنزلية التي ال يمكن إعادة تدويرها .الصناديق يتم جمعها تبعا للبرنامج المقترح من طرف
البلدية

كيس النفايات من لون آخر مختص ب(ب م )
(بالستيك ،المعادن ،كارتون المشروبات) :يرمي بهذا
الكيس التغليف ،الزجاجات من البالستيك،العلب
المعدنية ،الهباء الجوي ،مستحضرات التجميل والغداء،
كارتون المشروبات(تسمى كذلك علب الورق لمقوى

ال يمكن رمي أي شيء آخر وإال يصبح مرفوضا .األكياس
تجمع بطريقة منظمة تبعا لبرنامج البلدية.
اهتمام ،القدور،الصواني ،واألفالم الغذائية ،والثالجات ال
تعتبر(ب م س) .من النفايات التي يمكن ريميها
باألكياس الملونة ،في حالة الشك أعود إلى الرسومات
و الشروح الموجودة على الكيس.
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الورق و الورق القوى يجب جمعه على حد ،وضغط
عليه للتقليل من حجمه و ربطه أو وضعه بعلب من
كرتون .يجمع كذلك أسبوعيا.

النفايات الثقيلة ال يمكن أن ترمى بالمزبلة .هناك جمع
مخصص لها ومبرمج شهريا أو بطلب من صاحبها الذي
يتصل بالرقم الخاص بهذا الغرض .النفايات الثقيلة ال
يمكن وضعها على الرصيف العمومي إال يوم جمعها.
تنبيه األجهزة االلكترونية مثل التلفزيون و المذياع و
الثالجة ....ال ترمي إال بالفضاء الحاويات.

يرمى الزجاج عموما بالحاويات الزجاج التي توجد
بالفضاءات العامة .الزجاج مثل القارورات الزجاجية و
العلب الزجاجية ....بالنسبة للعلب الزجاجية ترمي
حسب ألوانها ونظيفة و بدون غطاء.

في بعض البلديات ،لما أدفع الضريبة الحضرية  ،أتوصل بقسائم يتم تغييرها بأكياس
النفايات .إذا استخدمت كل األكياس ،يجب علي شراء أكياس آخرين من المحالت
التجارية الكبرى ،أو من أماكن تجارية أخرى .في بعض البلديات توجد حاويات خاصة.
الضريبة الحضرية تمنحني عدد معين من الجمع المجاني:إذا تجاوزت هذه الحصص ،أدفع
على الوزن الزائد .توجد صيغ أخرى لتخفيض النفايات المنزلية .الهدف من هذا هو حث
المواطنين على إنتاج أقل ما يمكن من النفايات المنزلية.
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