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: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Sahası

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Sahasında Evsel nitelikli Katı Atıklarımızın Bertarafı
talebimiz hususunda:
1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Katı Atık Düzenli Depolama Sahamıza vermiş olduğu, 78430 numaralı
Çevre İzin ve Lisans Belgesi gereği; 2. Sınıf Düzenli Depolama tesisine kabul edilecek atık kodları;



19 05 01 Belediye ve benzeri atıklarının kompostlanmamış fraksiyonları
19 12 12 19 12 11 dışında atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan diğer atıklar (karışık malzemeler
dahil)
 20 01 08 Biyolojik olarak bozunabilir mutfak ve kantin atıkları
 20 03 01 Karışık belediye atıkları
 20 03 02 Pazarlardan kaynaklanan atıklar
 20 03 03 Sokak temizleme kalıntıları dır.
Yukarıda bahsedilen Kodlarda belirtilen atıkların haricindeki atıkları sahaya kesinlikle göndermeyeceğimi, Sahaya
kabul edilecek atıkların haricinde diğer atıkların (Tehlikeli atık, tıbbi atık vb.) evsel nitelikli atıklar ile karıştırılarak
dökümü yapılması halinde (Her bir tespit için) Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikleri doğrultusunda uygulanacak cezai
müeyyideleri kabulleneceğimi, Ayrıca Çevre kanunu ve ilgili yönetmeliklerine aykırı fiiliyatlarından dolayı direkt
sorumlu olacağımı,
2. Katı atıklar sahaya gelişi güzel değil belediye görevlisinin gösterdiği yere boşaltacağımı,
3. Tehlikeli olmayan proses atıkları sahaya hafta içi her gün saat 09:00-16:00 arasında göndereceğimi,
4. Sahaya gönderdiğim atıkların yılda en az 1 kez Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliği Ek–2’ye
göre analiz yaptıracağımı ve atığının tehlikeli atık sınıfında olmadığını belgeleyeceğimi,
5. Sakarya Büyükşehir Belediyesinin kontrol elemanı ve sahayı işleten yetkililerin gerekli gördüğü durumda
atıklardan numune aldırıp idarenin uygun göreceği bir laboratuarda analizini yaptıracağımı ve analiz giderlerini
karşılayacağımı,
6. Sakarya Büyükşehir Belediyesinin işlettiği Düzenli Katı Atık Depolama Sahasına dökülen atıkların tahsilatı
hususunda; Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 20… yılı gelir tarifesinde belirtilen ödeme kalemindeki miktar
üzerinden ödeme yapacağımı,
7. Ödemeleri bir önceki ay için bir sonraki ayın en geç 15. gününe kadar yapacağımı, (Örneğin Ocak ayının ödemesi
Şubat ayının en geç 15. günü yapılacaktır), Ödemeleri zamanında yapmadığım takdirde; Sakarya Büyükşehir
Belediyesi’nin e -belediye sistemi (www. sakarya.bel. tr) adresindeki ‘borç ödeme’ linkinden sorgulayarak 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte
güncel tutarın ödemesini yapacağımı,
8. 2 Ay üst üste tahakkuku ödemediğim takdirde idarenin (Sakarya Büyükşehir Belediyesi) herhangi bir ikazına gerek
kalmadan sahaya atık göndermeyeceğimi,
9. Sahaya atık getiren araçları irsaliye fişleri ile göndereceğimi ve atıkları taşıyan araç şoförlerine kantar görevliniz
tarafından verilen kantar fişi doğrultusunda ödeme yapacağımı,
10. "Katı atık bertaraf ücretini" Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin e-belediye sistemi (www.sakarya.bel.tr) adresindeki
‘borç ödeme’ linkinden sorgulayarak banka/kredi kartı ile veya Sakarya Büyükşehir Belediyesinin Vakıfbank
TR120001500158007293571443 Nolu hesabına yatıracağımı ve ödemeyi “Katı Atık Bertaraf Ücreti” adı altında Firma
İsmi, Vergi/Tc Kimlik Numarası, belirtilerek yapacağımı,
11. Sahaya atık döküm işlemini .../.../20… tarihinden 31/12/20… tarihine kadar yapacağımı,
12. Yukarıda belirtilen şartların dışında herhangi bir değişik uygulama yaptığım takdirde Çevre Kanunu ve ilgili
mevzuat çerçevesinde belirtilen bütün müeyyideleri yerine getireceğimi ve sahaya tekrar atık göndermeyeceğimi,
Taahhüt ederim.

.../.../20…
Yetkilinin Kaşe
İmzası

