Vergiler ve cöp atıklarını
ayırmak
Her Belediye atıkların toplamasını ve arıtmasını düzenlemektedir. Bu servisin
finansmanı için her belediyeye göre degişen kentsel1 (cöp) vergsi alınınıyor. Mesela
Liège’de yanlız yaşayan bir kişi için yıllık vergi 100 € dur ve aileler için 155 €. Dikkat,
bu vergi yılın 1 Ocak tarihin’den itibariyle ödenilir : eǧer taşınırsam yinede eski
ikametǧahim olan belediyeye bu vergiyi borçlu olurum.

Her hane Komün tarafından verilen talimatlara göre atıklarını ayırır. Atık ayırmak
zorunludur. Uyulmaması ceza nedeni olabilir.

Çoğu zaman, atıkları ayırma şu şekilde düzenlenmiştir:

Renkli bir çanta veya çip’li bir plastik torba
dönüşümü
mümkün
olmayan
atıklar
için
tasarlanmıştır. Torbalar Belediye tarafından sağlanan
bir zamanlamaya göre her hafta toplanmaktadır.

Başka bir renkteki torba ise bir PMC (Plastik, Metal,
içecek kartonları)’ler içindir: plastik ambalaj ve
şişeler, teneke konserve kutuları, teneke kutular,
kozmetik ve gıda aerosolları, içecek kartonları
(ayrıca tuğla paketi denir) atılır ...Başka hiçbir şey
atmayınız yoksa toplanmaması cezası olur. Torbalar
Belediye tarafından sağlanan bir programa göre
düzenli olarak toplanmaktadır. Dikkat: tencere,
tepsi, plastik torbalar, muhafaza plastik filmleri,
alüminyum folyo ve frigolite PMC değildir! Şüphe
durumunda, PMC torbalarının üzerine yazılmış olan
çizimlere ve açıklamalara bakınız!

1

Düşük gelirler için bir muafiyet talep edilebilir.
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Kağıt ve karton ayrı tutulmalıdır. Onlar paketlenmiş
ve istiflenmiş bir karton içine bağlanmalıdır. Ayrıca
gazeteler belediye tarafından sağlanan programa
göre her hafta toplanır.

Hacimli ürünler çöp torbasına atılmaz. Onlar özel
olarak ayda bir kez veya istek üzere belediye
tarafından
belirtilen
telefon
numarasından
planlanılıyor: büyük eşyalar, metal hurdalar,
mobilya, yatak... karayoluna kamyonetin geçeceği
gün çıkartılır. Dikkat, beyaz eşya, TV, hi-fi, video,
inşaat atıkları atmanıza izin verilmez: onları bir
konteynır parkına atmalısınız.

Camdan olanlar sokakta bulunan cam toplama
kaplarına yerleştirilir: kavanoz, şişe ve cam şişe, boş
ve temiz atılır ve beyaz camlarla renkli camları ayrı
ayrı atılmalı. Bazı şehirlerde, evlerden camlar
toplanır.

Bazı belediyelerde, şehir vergisi ödediǧim zaman, karşılığı çöp torbaları olan kupon
veriyorlar. Çöp torbaları stokum tükendiǧinde süpermarketlerden ve diğer satış
noktalardan satın alabilirim. Diğer belediyelerde, akıllı cipli konteynır sistemi vardır.
Ödediǧim şehir vergisi belirli bir sayıda toplama sağlar: Bu kota dışında, aşırı kiloları
ödemek zorundayım. Atık sınırlamak başka formüllerde vardır. Amaç insanların
mümkün oldugunca vatandaşları en az atık üretmeye teşvik etmekdir.
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