À partir
de 1 de
outubro
de 2017
À partir de outubro
de 2017, vai haver
mudança no
saco de lixo
doméstico

Qual o significado da ¨cobrança¨ do saco de lixo?

Ａ

Cada pessoa passa a pagar uma parte do custo da coleta de lixo.
Ao adquirir o saco plástico de lixo, você pagará essa parte do
processamento de lixo.

Então não havia cobrança do saco de lixo até agora?

Ａ

Atualmente o preço do saco plástico equivale apenas ao material
utilizado. Não está embutido a taxa para o processamento do lixo.

Vai haver mudança no modelo do saco plástico de lixo?

Ａ

Com o início da cobrança, o saco plástico mudará de cor conforme a seguir:
Saco de lixo atual

Saco de lixo novo

amarelo

verde

laranja

lilás

Para lixo queimável

Para lixo reciclável

Para lixo queimável

Para lixo reciclável

Qual será o valor do novo saco de lixo?

Ａ

Saco de lixo atual

tamanho
tipo
Para lixo queimável (unidade)

10
litros

20
litros

40
litros

￥4

￥7

￥10

Para lixo reciclável (unidade)

Imposto incluso

Novo saco de lixo

tamanho

10
litros

20
litros

40
litros

Para lixo queimável (unidade)

￥10

￥20

￥40

Para lixo reciclável (unidade)

￥5

￥10

￥20

tipo

Esse panfleto é para:
Aviso sobre cobrança para

Não haverá mudança

pessoas que utilizam saco de
amarelo

e

verde

lixo doméstico amarelo e verde

vermelho

azul

Quando iniciará a cobrança?

Ａ

À partir de 1 de outubro de 2017.

Ainda poderei usar o saco de lixo usado até agora?
Por um período de 6 meses, até o dia 31 de março de 2018. À partir de 1 de abril
de 2018, não será mais aceito o uso do saco de lixo atual. Não será possível
devolver nem substituir por saco de lixo novo, portanto planeje sua compra.

Ａ

30/set/2017

現行の指定袋
Saco
de lixo atual

31/mar/2018

Período de transição
Término da venda

新しい指定袋
Saco
de lixo novo

início agosto/2017

1/out/2017 até 31/mar/2018

Fim do
uso

1/outubro/2017

Quando começará a ser vendido e onde posso comprar?

Ａ

Desde o início de agosto de 2017, nas lojas de venda do saco plástico de lixo
atual. Você pode adquirí-lo da mesma maneira de sempre.
Se a quantidade de lixo mensal for
igual, haverá aumento de ￥280. Mas
pode-se diminuir a quantidade de lixo
e o tamanho do saco plástico.

Quanto terei de aumento mensal?

Ａ

Exemplo: na casa do Nonta kun...
Atualmente ￥120/ mês

）

￥10/unidX8unid/mes
（2 unid/semX4 sem）
￥10/unidX4unid/mes
（1 unid/semX4 sem）

Após valor novo ￥400/ mês
（

descrição

descrição

（

Para lixo queimável
Saco padrão 40 litros
Para lixo reciclável
Saco padrão 40 litros

）

Para lixo queimável
Saco padrão 40 litros
Para lixo reciclável
Saco padrão 40 litros

￥40/unidX8unid/mes
（2 unid/semX4 sem）
￥20/unidX4unid/mes
（1 unid/semX4 sem）

O que fazer quando o lixo não cabe no saco plástico padrão?

Ａ

Lixo volumoso que não cabe no saco plástico padrão como jornal, revista,
panfletos e papelão, devem ser descartados como Lixo de Grande Porte.
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