






























Golire la interval de 14 zile a pubelelor dumneavoastră
pentru deşeuri reciclabile şi reziduale
Golire la interval de patru săptămâni a pubelei dumneavoastră pentru
deşeuri de hârtie
Golirea pubelei pentru deşeuri biologice se realizează săptămânal, cu
excepția perioadelor în fază de projekt: din Februarie pînă în Martie
2019 la interval de 14 zile, din Noiembrie 2019 pînă în Martie 2020
la interval de 14 zile. Curățarea pubelei pentru deşeuri biologice se
efectuează de două ori pe an.
Punerea la dispoziţie a recipientelor pentru deşeuri de către autorităţile
locale din Karlsruhe
22 containere pentru deşeuri verzi şi 2 instalaţii de compostare pentru
deşeurile dumneavoastră verzi
Colectarea brazilor de Crăciun la final de an
Compost maturat de la instalaţiile de compostare, până la un metru cub
anual gratuit
Recepţionarea substanţelor nocive în două centre de colectare
Vehicul mobil pentru colectarea de substanţe nocive în cartiere
Colectarea de frunze în faţa locuinţei dumneavoastră toamna: sacii
pentru frunze costă 25 de cenţi/bucată, crengile legate sunt preluate de
noi gratuit
Ridicarea gratuită a echipamentelor dumneavoastră electrice de mare
capacitate pe bază de comandă, de două ori pe zi, direct în faţa uşii
dumneavoastră. Vă rugăm să nu le amplasaţi la deşeurile voluminoase!
Ridicare gratuită a deşeurilor dumneavoastră voluminoase de două ori
pe zi: un termen prevăzut pentru ridicarea deşeurilor de la nivel stradal
şi un termen pe bază de comandă
Nouă centre de colectare a deşeurilor reciclabile, până la un metru cub
de deşeuri reciclabile din gospodării private gratuit per an
Containere pentru sticla uzată în peste 300 de locaţii
Containere pentru articole textile vechi în peste 200 de locaţii
Recipiente de colectare a bateriilor în peste 330 de locaţii
Platformă de schimburi şi donaţii la adresa tauschmarkt.karlsruhe.de
Informaţii cu privire la temele reprezentate de deşeuri şi calendarul
deşeurilor la adresa www.karlsruhe.de/abfall
Linie telefonică de consultanţă la numărul de contact pentru autorităţi 115

* Pentru eliminarea anumitor deşeuri precum moloz, materiale cu conţinut de azbest,
deşeuri reziduale, anvelope vechi şi pentru ridicarea de deşeuri voluminoase la centrul de
colectare a deşeurilor reciclabile Nordbeckenstraße 1 trebuie să colectăm o taxă.
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Iată ce primiţi pentru taxa achitată de dumneavoastră *

Stadt Karlsruhe
Amt für Abfallwirtschaft

Eliminarea deşeurilor
Taxe şi servicii

Iată care sunt costurile

Iată cum puteţi reduce cheltuielile

Cuantumul taxelor dumneavoastră pentru eliminarea deşeurilor este
determinat exclusiv în funcţie de capacitatea pubelei dumneavoastră
pentru deşeuri reziduale. Dispuneţi de posibilitatea de a adapta
capacitatea pubelei pentru hârtie, deşeuri reciclabile şi biologice fără
costuri suplimentare în funcţie de necesarul dumneavoastră personal.



Sortaţi deşeurile reciclabile, hârtia şi deşeurile biologice cu atenţie
faţă de deşeurile reziduale. Veţi fi mirat cât de redusă este cantitatea
rămasă de deşeuri reziduale. Poate că dispuneţi chiar de posibilitatea
de a trece la o pubelă de dimensiuni mai reduse pentru deşeuri
reziduale?



Împărţiţi pubelele pentru deşeuri cu vecinii dumneavoastră. Astfel
faceţi economii de spaţiu şi – în cazul deşeurilor reziduale – de bani.



Dacă toate persoanele care utilizează terenul respectiv transformă pe
cont propriu în compost deşeurile lor biologice provenite din bucătărie
şi grădină, vor beneficia de o reducere pentru taxa datorată în
asociere cu deşeurile reziduale.



Sortaţi corect! În situaţia în care umpleţi incorect recipientele de
deşeuri, autorităţile locale din Karlsruhe pot dispune o ridicare
specială. În acest context sunt generate costuri în cuantum de 82,20
euro per cursă. La deşeurile reziduale se adaugă 12 procente din taxa
lunară pentru fiecare pubelă.

Taxe pentru pubelele destinate deşeurilor reziduale per lună
Capacitatea pubelei
Service complet*
Service parţial**
21,42 euro
24,07 euro
80 litri
26,71 euro
30,01 euro
120 litri
51,40 euro
57,75 euro
240 litri
-> Service complet
184,98 euro
770 litri
-> Service complet
242,46 euro
1.100 litri
*
**

Service complet
Service parţial în Hohenwettersbach, Neureut, Wettersbach şi
Stupferich pentru pubele cu o capacitate de până la 240 de litri.

Intervalurile de golire a pubelei pentru deşeuri:
Pubela pentru deşeuri reziduale la interval de 14 zile
Pubela pentru deşeuri reciclabile la interval de 14 zile
Pubela pentru deşeuri de hârtie la interval de patru săptămâni
Pubela pentru deşeuri biologice săptămânal
cu excepția fazei unui projekt:
Februarie-Martie 2019 la interval de
14 zile, Noiembrie 2019-Martie 2020
la interval de 14 zile

Informaţii necesare pentru dumneavoastră


Vă stau la dispoziţie pubele pentru deşeuri reciclabile şi pubele pentru
deşeuri reziduale cu capacităţi de 80, 120, 240, 770 şi 1.100 litri.



Sunt disponibile pubele pentru deşeuri de hârtie la dimensiunile de
120, 240 şi 1.100 litri.



Puteţi comanda pubele pentru deşeuri biologice cu dimensiunile 80,
120 şi 240 litri. Vă rugăm să aveţi în vedere că pubelele pentru deşeuri
biologice sunt prevăzute numai pentru deşeuri biologice provenite din
bucătărie. Dispuneţi de posibilitatea de a transforma pe cont propriu
în compost deşeurile verzi sau de a le transporta la containerele
noastre pentru deşeuri verzi.

Taxele pentru bene şi servicii speciale pot fi consultate pe internet la
adresa www.karlsruhe.de/abfall sau telefonic la numărul de contact pentru
autorităţi 115.



Dreptul de a efectua modificări cu privire la stocul de recipiente pentru
deşeuri revine exclusiv proprietarilor de locuinţe sau administraţiei
mandatate de către aceştia.

Prea multe deşeuri?

Modificările pot fi efectuate prin poştă, online la adresa www.karlsruhe.
de/abfall sau telefonic la numărul 0721 133-7083 sau 133-7024.

Pentru terenurile racordate la o instalaţie de aspirare a deşeurilor
(evacuarea pneumatică a deşeurilor), unitatea de calcul este de 30,01 euro
lunar.

În cazul în care, la un anumit moment, deţineţi o cantitate prea ridicată
de deşeuri reziduale sau reciclabile, dispuneţi de posibilitatea de a
achiziţiona din reţeaua comercială saci special de plastic cu inscripţia
„Abfallsack der Stadt Karlsruhe“ („Sac pentru deşeuri al oraşului
Karlsruhe”) la preţul de patru euro per bucată. Vă rugăm să amplasaţi
sacii plini în ziua de ridicare lângă pubelă.
Primim gratuit deşeuri reciclabile sortate exclusiv în funcţie de categorii
şi la cele nouă centre de colectare a deşeurilor reciclabile de care
dispunem. În mod suplimentar, centrul de colectare a deşeurilor reciclabile
Nordbeckenstraße 1 preia şi deşeuri reziduale provenite din gospodării
private, contra unei taxe de zece euro pentru fiecare jumătate de metru
cub început. Hârtia veche poate fi predată şi la centrul de colectare la
nivel stradal.

Vă rugăm să menţionaţi în mod obligatoriu codul dumneavoastră de client
la regia locală. Această cerinţă este aplicabilă şi în asociere cu cererea
pentru reducerea asociată prelucrării proprii în compost.

