Pyhtään yhteisastian vuosimaksu ja ekomaksu 2017
Olette liittyneet lukollisen yhteiskeräyspisteen käyttäjäksi Pyhtäällä. Oheisella laskulla laskutetaan kaksi maksua:
vuosimaksu lukollisen yhteisastian käytöstä sekä ekomaksu vuodelta 2017.

Ekomaksu on jätehuollon perusmaksu

Laskutuksen asiakaspalvelu

Ekomaksu on jätelakiin perustuva jätehuollon perusmaksu, jolla katetaan jätehuollon palveluita. Maksun
määrä perustuu asunnon käyttötarkoitukseen.
Ekomaksu peritään kerran vuodessa jokaisesta
kiinteistöstä Pyhtäällä.

Ekomaksuihin ja yhteisastian vuosimaksuihin liittyvän
laskutuksen ja asiakaspalvelun hoitaa Kymenlaakson
Jäte Oy.
Asiakaspalvelu palvelee arkisin klo 8-16.
9 asiakaspalvelu@kymenlaaksonjate.fi
9 p. 05 744 3474

Ilmoita osoitteenmuutoksesta

Asioida voit myös sähköisesti osoitteessa
www.kymenlaaksonjate.fi.

Mikäli laskutusosoitteesi muuttuu tai rakennus on
vaihtanut omistajaa, ilmoitathan muutoksesta laskutukseemme. Kymenlaakson Jäte Oy ei saa automaattisesti tietoja näistä muutoksista.

Ei-ympärivuotisessa käytössä oleva
asunto tai vapaa-ajan asunto

Vakituinen asunto tai ympärivuotisessa
käytössä oleva vapaa-ajan asunto

24,20

39,52

47,50

71,00

71,70

110,52

Ekomaksu
€ / asunto / vuosi

Yhteisastian vuosimaksu
€ / vuosi

Maksut yhteensä

Maksut sisältävät alv:n (24 %). Ekomaksu sisältää lautakuntamaksun (Kymen jätelautakunta).

Pyhtään ja Kotkan lukitut yhteisastiat
9
9
9
9
9

Lökören venesatama, Huutjärvi
Keihässalmen venesatama, Purola
Kaunissaari (käytössä 1.5.–29.10.)
ABC Majakka, Pyhtää
Kokkovuori, ent. vedenpuhdistamo, Siltakylä

9
9
9
9

Kuusisen satama, Kotka
Sapokan venesataman p-alue, Kotka
Heinsuon jäteasema, Kotka
Tiiliruukin veneranta, Kotka (käytössä viikot 18–40)

Ekomaksulla katettavia jätehuollon palveluita
Kiertävät keräykset Pyhtäällä

Heinsuon jäteasema

Vaarallisen jätteen, metallin ja sähkölaitteiden keräys järjestetään Pyhtäällä kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä.
Kaunissaaressa on kesällä kaksi keräyspäivää. Aikataulut saa
alueen lehdistä tai osoitteesta www.kymenlaaksonjate.fi.

Heinsuon jäteasema palvelee osoitteessa Heinsuontie 136,
48400 Kotka.

Ekopisteet Pyhtäällä
9
9
9
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K-market Siltis, Malminsuontie 2, Siltakylä
Vastilan monitoimitalo, Sahantie 14, Vastila
Lökören satama, Lökörentie, Huutjärvi
ABC Majakka, Pyhtääntie 38–40, Pyhtää

Jäteasema palvelee ma 10–19.30, ti-to 8–15.30 ja pe 8–17.
Lisäksi jäteasema palvelee kahtena viikonloppuna vuodessa, keväisin ja syksyisin.
Kodin vaaralliset jätteet, sähkölaitteet ja metalliromut otetaan vastaan maksutta.
Lajitteluohjeet ja hinnaston saa osoitteesta
www.kymenlaaksonjate.fi tai suoraan jäteasemalta.

Siltiksen ja ABC:n pisteistä vastaa Suomen Pakkauskierrätys
RINKI Oy (p. 0800 133 888). Lökören ja Vastilan pisteitä hoitaa Kymenlaakson Jäte Oy.

Kymenlaakson Jäte Oy
Ekokaari 50, 46860 KELTAKANGAS
www.kymenlaaksonjate.fi

ekomaksujen laskutus
laskutus@kymenlaaksonjate.fi
p. 05 744 3438

Samkärlets årsavgift och ekoavgift i Pyttis år 2017
Ni har anslutit er som användare av ett låst samkärl i Pyttis. Med den bifogade fakturan tar man ut två avgifter: en
årsavgift för användningen av det låsta samkärlet och den ekoavgift.

En grundavgift för avfallshantering

Kundtjänst för fakturering

Ekoavgiften är en grundavgift för avfallshantering som
grundar sig på avfallslagen och som används för att finansiera avfallshanteringstjänster. Avgiftens storlek
bestäms efter bostadens användningsändamål. Avgiften
tas ut en gång per år för varje fastighet i Pyttis.

Faktureringen och kundtjänsten i anslutning till ekoavgiften och årsavgifterna för samkärlet sköts av Kymenlaakson Jäte Oy.

Anmäl adressändring
Om din faktureringsadress ändras eller byggnaden har
bytt ägare, vänligen anmäl ändringen till vår fakturering.
Kymenlaakson Jäte Oy får inte information om dessa
ändringar automatiskt.

Kundtjänsten har öppet på vardagar kl. 8–16.
9 asiakaspalvelu@kymenlaaksonjate.fi
9 tfn 05 744 3474
Du kan också uträtta dina ärenden på
www.kymenlaaksonjate.fi.

En bostad eller fritidsbostad som
inte används året runt
Ekoavgift
€/bostad/år

Årsavgift för samkärl
€/år

Avgifterna totalt

En stadigvarande bostad eller
fritidsbostad som används året runt

24,20

39,52

47,50

71,00

71,70

110,52
* En nämndeavgift samt moms (24 %) ingår i beloppet.

Låsförsedda samkärl i Pyttis och Kotka
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Båthamnen i Lököre, Huutjärvi
Spjutsunds båthamn, Svartbäck
Fagerö (i bruk 1.5.–29.10.)
ABC Majakka, Pyttis
Kokkovuori, f.d. vattenreningsverk, Broby

9

Kuusinen hamn, Kotka
Sapokka båthamn, parkeringsplats, Kotka
Heinsuo avfallsstation, Kotka
Tiiliruukki båthamn, Kotka (i bruk veckorna 18–40)

Avfallshanteringstjänster som finansieras med ekoavgiften
Cirkulerande insamlingar i Pyttis

Heinsuo avfallsstation

Insamling av farligt avfall, metall och elapparater arrangeras
i Pyttis två gånger per år. På Fagerö finns det två insamlingsdagar på sommaren. Tidtabellerna finns i tidningarna i
området eller på adressen www.kymenlaaksonjate.fi.

Heinsuo avfallsstation betjänar på adressen Heinsuontie
136, 48400 Kotka.

Ekopunkterna i Pyttis
9
9
9
9

K-market Siltis, Malminsuontie 2, Broby
Vastila allaktivitetshus, Sågvägen 14, Vastila
Hamnen i Lököre, Lökörentie, Huutjärvi
ABC Majakka, Pyttisvägen 38-40, Pyttis

Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab ansvarar för insamlingspunkterna på Siltis och ABC. Insamlingspunkterna i
Lököre och Vastila sköts av Kymenlaakson Jäte Oy.

Kymenlaakson Jäte Oy
Ekokaari 50
46860 KELTAKANGAS

Avfallsstationen har öppet mån kl. 10–19.30, tis–tors 8–
15.30 och fre 8–17. Dessutom betjänar avfallsstationen på
två veckoslut om året, vår och höst.
Farligt avfall, elapparater och metallskrot från hushållen tas
emot avgiftsfritt.
Sorteringsanvisningar och prislista finns på adressen
www.kymenlaaksonjate.fi eller fås direkt på avfallsstationen.

fakturering av ekoavgifter, tfn 05 744 3438
laskutus@kymenlaaksonjate.fi
www.kymenlaaksonjate.fi

