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dotyczy 
List do mieszkańców dotyczący zamknięcia kontenerów podziemnych 

 
Szanowni Państwo,  
 
Odpady resztkowe wyrzaucaciie Państwo do kontenerow podziemnyh. Podziemne 
kontenery na odpady zostaną ponownie zamknięte. Niniejszy list zawiera informacje 
o terminie oraz o konsekwencjach związanych z zamknięciem kontenerów.  
 
Podziemne kontenery na odpady resztkowe zostaną zamknięte z dniem 7 
lutego 
Od tego momentu, do otwarcia pojemnika niezbędna jest karta. Jesteście Państwo w 
jej posiadaniu. Jest to ta sama karta, której używacie Państwo także w celu 
uzyskania dostępu do strefy ekologicznej. Nie macie Państwo karty na odpady? W 
takim przypadku należy skontaktować się z HVC dzwoniąc pod numer 0800-0700, 
lub przesyłając e-mail na adres klantenservice@hvcgroep.nl 
 
Wynajmujecie Państwo budynek gospodarczy, mieszkanie lub dom 
wakacyjny? 
W przypadku, gdy uiszczacie Państwo osobną opłatę za odpady przez Cosensus, 
dozwolone jest korzystanie z kontenerów podziemnych. Otrzymacie wtedy 
dodatkową kartę do otwierania kontenerów. Jeśli nigdy wcześniej nie obowiązywała 
Państwa opłata podatku za odpady, odpady te są uważane za odpady powstałe w 
wyniku działalności gospodarczej. Odpady powstałe w wyniku działalności 
gospodarczej należy utylizować osobno na podstawie umowy z prywatnym odbiorcą 
odpadów. Mogą być to na przykład Adrichem, GP Groot, Milieuservice Nederland, 
Renewi lub SUEZ. W przypadku wynajmu, może zostać przeprowadzona kontrola 
umowy o odpadach powstających w wyniku działalności gospodarczej. 
 
Czy macie Państwo pytania odnośnie niniejszego listu?  
Więcej informacji można znaleźć na odwrocie listu. Macie Państwo pytanie, którego 
nie znaleźliście tutaj? Prosimy o e-mail. Adres e-mail to info@beverwijk.nl. Należy 
zaznaczyć, że wiadomość dotyczy „Zamknięcia podziemnych kontenerów Wijk aan 
Zee”. E-mail należy kierować do pani S. van der Spek. Możecie Państwo do nas 
zadzwonić, ogólny numer telefonu naszej informacji to 0251 – 256 256. 
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Heeft u een vertaling nodig van deze brief? 
Do you need a translation of this letter? | Avez-vous besoin d'une traduction de cette 
letter? | Potrzebujesz tłumaczenia tego listu? |  هل تريد ترجمة هذه الرسالة؟ 
www.beverwijk.nl/afvalinzameling-wijk-aan-zee 

Dlaczego kontenery zostaną zamknięte?  
Kontenery mogą być wykorzystywane wyłącznie do odpadów resztkowych i tylko 
przez osoby, które nie posiadają własnych pojemników na odpady. Poprzez 
zamkniecie kontenerów, zostaje znacznie ograniczona ilość odpadów resztkowych. 
Od kilku lat jest to dobrze widoczne w innych dzielnicach w Beverwijk. Spadek 
spowodowany jest tym, że w następstwie zakazu wyrzucania odpadów powstałych w 
wyniku działalności gospodarczej mieszkańcy są zobowiązani do segregowania 
odpadów, a osoby posiadające własne kontenery mogą korzystać wyłącznie z nich, 
co prowadzi do lepszej segregacji odpadów.  
 
Dlaczego ograniczenie ilości odpadów resztkowych jest tak ważne? 
Odpady resztkowe trafiają do spalarni. Powoduje to utratę cennych, zawartych w 
nich surowców. Ilość odpadów resztkowych można zredukować przez oddzielne 
przetwarzanie odpadów zawierających cenne surowce. Mamy tu na myśli odpady 
warzywne, owocowe i ogrodowe, papier, szkło, tekstylia i plastik. Spalanie odpadów 
jest również droższe od recyklingu surowców. Jeśli wszyscy będziemy na większą 
skalę segregować odpady, wpłynie to korzystnie na opłaty za odpady. 
 
Który kontener możecie otworzyć? 
Możecie otworzyć kontener znajdujący się najbliżej Państwa domu. Chcecie 
skorzystać z innego kontenera, ale Państwa karta tam nie działa? Prosimy o kontakt 
z HVC pod numerem telefonu 0800-0700,pracownicy HVC mogą aktywować 
Państwa kartę pozwalając na otworzenie innego kontenera. 
 
Dlaczego odpady z lokali wynajmowanych są zaliczane do odpadów 
powstałych w wyniku działalności gospodarczej? 
Czy domek letniskowy nie ma przeznaczenia mieszkalnego? Ale, czyż nie jest to 
mieszkanie tymczasowe? Pochodzące stamtąd odpady, są kwalifikowane do 
odpadów powstałych w wyniku działalności gospodarczej. Wynajmujący ma dochody 
z komercyjnego wynajmu obiektu bez przeznaczenia mieszkalnego.  
W przypadku pomieszczeń o przeznaczeniu mieszkalnym, opłatę za odpady należy 
uiścić za pośrednictwem Cocensus. Opłata za odpady uiszczana przez 
mieszkańców za pośrednictwem Cocensus pokrywa koszty zbiorki i przetwarzania 
odpadów z gospodarstw domowych. Jako firma nie płacisz za to. Dlatego też, 
odpady zakwalifikowane do powstałych w wyniku działalności gospodarczej muszą 
być opłacane osobno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z poważaniem, 
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Burmistrz i Radni Gminy Beverwijk, 
w ich imieniu, 
kierownik zespołu Polityki przestrzennej, 
 
 
 
P.A. Koese 
 
Załącznik(i): brak 
 
 
 


