19 aprilie 2018
Noutăți importante: Tarifele dvs. pentru servicii de ridicare a gunoiului și reciclare au crescut.
Accesați www.portlandoregon.gov/bps/garbagerates pentru detalii și traduceri.

Ca urmare a creșterii costului operațional al companiilor de ridicare a gunoiului și reciclare din Portland,
factura pentru servicii de ridicare a gunoiului și reciclare pentru o gospodărie medie din
Portland va crește cu aproximativ 2,55 dolari pe lună începând cu 1 mai 2018.
Creșterea tarifului este necesară pentru acoperirea costurilor mai ridicate legate de reciclare, combustibil,
forța de muncă și eliminarea gunoiului. În special, pentru a respecta noile standarde de calitate pentru
materialele reciclate vândute producătorilor internaționali este necesar ca facilitățile locale de reciclare să
angajeze lucrători suplimentari.
Consiliul Local din Portland a aprobat această creștere a tarifului pentru servicii de ridicare a gunoiului și
reciclare în urma revizuirii anuale a costurilor de colectare de la marginea drumului. Orașul Portland va
reevalua tarifele în primăvara anului 2019.
Știm că locuitorii orașului Portland simt impactul oricărei creșteri a tarifului. Cu ajutorul dvs. am reușit să
scădem tarifele sau să le păstrăm constante în ultimii cinci ani.
Aveți întrebări?
Apelați-vă compania care vă oferă servicii de ridicare a gunoiului și reciclare sau contactați Biroul de
Planificare și Sustenabilitate al Orașului Portland [City of Portland Bureau of Planning and Sustainability]
la numărul 503-823-7202.
Note




Vizitați www.garbagedayreminders.com pentru a vă găsi compania, pentru a vă verifica
programul de colectare și pentru a vă înscrie pentru primirea de buletine informative
săptămânale.
Proprietarii de imobile rezidențiale (1-4 unități) destinate închirierii sunt obligați să organizeze și
să plătească pentru aceste servicii oferite chiriașilor.

Serviciile standard includ colectarea săptămânală a materialelor reciclabile și compostabile, precum si o
data la două săptămâni a gunoiului menajer.
Prețurile pentru colectarea gunoiului menajer în orașul Portland.
bidon de 20 galoane*
pubelă de 20 galoane
bidon de 32 galoane*
pubelă de 35 galoane
pubelă de 60 galoane
pubelă de 90 galoane
bidon de 32 galoane colectat o data la patru săptămâni*
pubelă de 35 galoane colectată o data la patru săptămâni*
Numai reciclare și compost**

35 pounds
60 pounds
55 pounds
85 pounds
135 pounds
175 pounds
55 pounds
85 pounds
--

$24.60
$27.15
$24.60
$27.15
$28.60
$31.80
$29.25
$31.80
$35.10
$37.65
$41.60
$44.15
$21.70
$24.25
$21.70
$24.25
$18.20
$20.85

Prețurile pentru colectarea gunoiului menajer în zonele rezidențiale de vest ale orașului Portland.
bidon de 20 galoane*
pubelă de 20 galoane
bidon de 32 galoane*
pubelă de 35 galoane
pubelă de 60 galoane
pubelă de 90 galoane
bidon de 32 galoane colectat o data la patru săptămâni*
pubelă de 35 galoane colectată o data la patru săptămâni*
Numai reciclare și compost**

35 pounds
60 pounds
55 pounds
85 pounds
135 pounds
175 pounds
55 pounds
85 pounds
--

$31.35
$28.80
$31.35
$28.80
$36.00
$32.80
$36.00
$33.45
$41.85
$39.30
$48.35
$45.80
$27.15
$24.60
$27.15
$24.60
$23.60
$20.95

*Pentru sănătatea și siguranța șoferilor, aceste tipuri de servicii sunt reduse în mod treptat și sunt
accesibile numai clienților care beneﬁciază de ele în prezent.
**Nu include colectarea normală a gunoiului. Clienții care beneﬁciază de aceste servicii pot suna
compania lor de colectare a gunoiului și materialelor reciclabile pentru a solicita o colectare ocazională a
gunoiului pentru $9.75
$9.40 pentru o colectare sau $10.55
$10.20 pentru o colectare în zonele de vest.

