
Thông báo sửa đổi phí xử lý rác thải thông thường, v.v.

Ngày 1 tháng 10, năm thứ 2 của Reiwa, phí xử lý chất thải chung (rác thải, chất thải của 

con người, v.v.) sẽ được sửa đổi.

Vì vậy, chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này và cảm ơn sự thông cảm và hợp tác của bạn 

vì nội dung của tập sách có thể thay đổi.

★Danh sách các khoản phí sửa đổi

hiện hành Sau khi sửa đổi

Thu gom theo

hộ

Theo mặt

hàng

320yên

640yên

1,280yên

1,920yên

400yên

800yên

1,600yên

2,400yên

2,800yên(giường

nệm có lò xo)

18P-21P

Vận chuyển

trực tiếp
Mỗi 10kg 150yên 190yên◆ 22P-25P

Thu gom theo

hộ
1,950yên 2,500yên

1,300yên 1,600yên

Xác động vật (mới) ●
Mỗi cơ

thể
― 3,500yên ―

32P

Trang

tương

ứng

Rác cồng kềnh

Máy dùng trong gia

đình

(Máy lạnh，Ti vi，

Tủ lạnh，Máy giặt)▲

Rác thải thông

thường

Vận chuyển

trực tiếp

Lệ phí

đơn vịPhân loại

150yên

(100kg trở lên)
190yên★

Mỗi một

Mỗi 10kg

22P-23P

◆ Nếu bạn mang theo nệm giường có lò xo, mỗi nệm sẽ được cộng thêm 2.300 Yên.

▲ Lệ phí tái chế riêng sẽ được tính.

★ Đã thu phí đối với các mặt hàng có trọng lượng từ 100 kg trở lên, nhưng chúng tôi đã 

quyết định thu phí đối với các mặt hàng có trọng lượng dưới 100 kg.

● Động vật nhỏ nặng khoảng 20 kg trở xuống. Ngoài ra, tro đốt sẽ không được trả lại.

(Miễn phí xử lý xác động vật trên đường)

※ Vui lòng xem trang chủ của thành phố để biết thêm chi tiết.

Liên hệ với văn phòng tiếp nhận rác cồng kềnh(042-774-9933) để biết mức phí thu 

gom rác cồng kềnh cho từng hạng mục.



☆ Về rác cồng kềnh (thu gom theo hộ)

・18P-19P “Nhãn dán thu gom rác cồng kềnh” sẽ được thay đổi.

・20P-21P “Bảng danh sách lệ phí - danh mục các loại rác cồng kềnh chủ yếu”

sẽ được thay đổi.

Chi tiết liên hệ văn phòng tiếp nhận rác cồng kềnh (042-774-9933).

☆ Về rác cồng kềnh (vận chuyển trực tiếp)

・22P-23P “Vận chuyển trực tiếp ” sẽ được thay đổi.

・24P-25P “Vốn dĩ, trong số các danh mục rác không thể xử lý trong thành phố, 

chúng tôi xin đưa ra 5 danh mục rác cồng kềnh sau đây.” sẽ được thay đổi.

☆ Về máy dùng trong gia đình

・22P-23P Lệ phí vận chuyển thu gom bằng đối với “Trường hợp thu hồi tại nhà” và

“Trường hợp mang dến” trong “Tái chế đồ điện gia dụng (Máy dùng

trong gia đình)” sẽ được thay đổi.

☆ Về rác thải thông thường (vận chuyển trực tiếp)

・32P Có một sự thay đổi trong lệ phí “Vận chuyển vào khối lượng lớn rác thải thông 

thường tạm thời”.

★Về những thay đổi trong tập sách

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau.

Ban xúc tiến tuần hoàn tài nguyên(Tel:042-769-8334)


