Nota sobre
a reorganização da recolha pública de resíduos
Estimado(a)(s) habitante(s),

A sua comuna decidiu reorganizar a recolha pública de resíduos a partir do próximo mês de janeiro no
âmbito de um projeto piloto em colaboração com o sindicato intercomunal para a gestão de resíduos,
SIDEC.
Esta reorganização consiste numa alteração do plano de recolhas, na aplicação de um plano de
tarifas de incentivo, bem como na introdução de recolhas separadas ao domicílio para os resíduos
recicláveis ou valorizáveis. A nota explicativa anexa ao presente pretende esclarecer mais
aprofundadamente a natureza e a implementação destas medidas.
Dado que está prevista a substituição de todos os caixotes de lixo cinzentos de duas rodas para
resíduos domésticos por novos caixotes de lixo dotados de um transmissor-recetor que permite
identificar o respetivo proprietário, necessitamos que nos envie o formulário de resposta anexo até 26
de outubro de 2015.
A troca de caixotes de lixo será assegurada pelo SIDEC e não comporta qualquer encargo para si.
Se assim desejar, o seu atual caixote de lixo cinzento será recolhido aquando da troca e reciclado.
O projeto prevê igualmente a disponibilização facultativa e gratuita de caixotes de lixo com um volume
de 60 litros para a recolha separada dos seus resíduos orgânicos e de um caixote de lixo de 120
litros para vidro vazio. Tem a possibilidade de solicitar que lhe seja fornecido um ou outro caixote de
lixo e de o utilizar. O(s) caixote(s) de lixo solicitado(s) por intermédio do formulário anexo ser-lheá(ão) entregue(s) ao domicílio. Mantém-se o caixote de lixo azul para papel usado.
Pede-se aos proprietários de caixotes de lixo de 4 rodas com um volume de 660 a 1100 litros que não
pretendam ser enquadrados na recolha pública que no-lo indiquem através do formulário anexo.
Para obter mais informações, dirija-se à sua comuna ou ao SIDEC. O projeto será apresentado na
sequência de três reuniões informativas que terão lugar em:
• Burden, no centro cultural «A Maesch», na segunda-feira, 12 de outubro de 2015, às 19 horas.
• Ingeldorf, no centro cultural «Lokalbau», na terça-feira, 13 de outubro de 2015, às 19 horas.
• Erpeldange-sur-Sûre, no centro escolar, na quarta-feira, 14 de outubro de 2015, às 19 horas.
Encontrará informações mais detalhadas no website www.sidec.lu. Está igualmente disponível neste
website um programa de simulação para calcular as novas tarifas.
Ao longo do próximo mês de dezembro, receberá outra carta a informar sobre as modalidades de
utilização e o novo plano de recolhas.
Agradecendo desde já a sua contribuição para este projeto, queira aceitar os nossos sinceros
cumprimentos.
Erpeldange-sur-Sûre e Diekirch, 2 de outubro de 2015

Claude Gleis
Burgomestre

Claude Haagen
Presidente do SIDEC

