คําถามที่ถามกันบอยๆ เกี่ยวกับโปรแกรม Clear Alleys
โปรแกรม Clear Alleys คืออะไร

นครซีแอตเทิลกําลังรวมมือกับบริษัทเก็บขยะในทองถิ่นและลูกคาในยานดาวนทาวนเพื่อลดจํานวนภาชนะบรรจุขยะที่เก็บไวในทีส
่ าธารณะ
เปาหมายของโปรแกรมนีค
้ ือ เพื่อ:
• สรางเขตธุรกิจที่สะอาดและปลอดภัยยิ่งขึ้น
• ลดอุบัตภ
ิ ัยอันเกิดจากพฤติกรรมที่ไมมีอารยธรรมและกิจกรรมทีผ
่ ิดกฎหมายในตรอกตางๆ
• ทําใหผูเดินเทาสนใจที่จะใชตรอกตางๆ มากยิง่ ขึ้น
• ทําใหบริการตางๆ สําหรับธุรกิจ เชน การสงของ และการขยายกิจกรรมทางการคาที่เปนไปได สามารถเขาถึงตรอกตางๆ
ไดดีขึ้น

มีใครไดรับผลกระทบจากโปรแกรมนี้บา ง
กฎเกณฑใหมของผูอํานวยการจะควบคุมการเก็บถังขยะเปนการถาวรในทางสาธารณะของยานดาวนทาวน, เบลลทาวน
และไพโอเนียร สแควร โปรดดูแผนที่ของยานตางๆ ในโปรแกรมนี้ โปรแกรมนี้มีผลกระทบตอทาน
ถาธุรกิจหรืออพารทเมนตของทานอยูในบริเวณเหลานี้ และถาทานเก็บถังบรรจุขยะขนาดใหญ, รถเข็นพลาสติก
หรือถังบรรจุอื่นๆ ไวในทางสาธารณะโดยไมมีใบอนุญาตการใชถนน โดยปกติแลว
นครซีแอตเทิลจะออกใบอนุญาตการใชถนนใหสําหรับการวางถังขยะจากงานกอสรางและการรื้อถอน (Construction and
Demolition หรือ C&D) เปนการชั่วคราว ถาทานไมเก็บถังบรรจุไวในทางสาธารณะ หรือถาทานมีใบอนุญาตในการใชถนน
โปรแกรมนี้ไมมีผลกระทบตอทานโดยตรง
ความเปลี่ยนแปลงเหลานี้เกีย
่ วกับการเก็บขยะจะเริม
่ นําไปใชเมื่อใด
เริ่มตั้งแตเดือนเมษายน 2009 เปนตนไป กฎเกณฑนี้จะเริ่มจํากัดการเก็บถังขยะไวในเขตธุรกิจของยานดาวนดาวน,
เบลลทาวน และไพโอเนียร สแควร นครซีแอตเทิลจะทําสัญญาใหมวาดวยการเก็บขยะโดยเริ่มตั้งแตวันที่ 30 มีนาคม 2009
เปนตนไป เพื่อจัดหาบริการใหมๆ เชน
ถุงขยะแบบจายเงินลวงหนาซึ่งจะมีพนักงานไปเก็บเปนจํานวนไมเกินสามครั้งตอวันในยานตางๆ เหลานี้
เพื่อเปนทางเลือกใหแกลูกคาที่ไดรับผลกระทบจากโปรแกรมนี้ ในเดือนกุมภาพันธ 2009
ลูกคาผูใชบริการเก็บขยะจะไดรับการติดตอจากบริษัทใหมที่ใหบริการเก็บขยะ
เพื่อแจงใหลูกคาทราบถึงบริการทางเลือกและแผนการเปลี่ยนแปลงตางๆ
ฉันจะแสดงความคิดเห็นเกีย
่ วกับขอจํากัดของกฎเกณฑที่เสนอเกี่ยวกับภาชนะบรรจุขยะในตรอกสาธารณะและโปรแกรม
มีทางใดหรือไมที่จะขอยกเวนจากขอกําหนดใหมนี้ได
จะไมอนุญาตใหมีการยกเวนใดๆ สําหรับการเก็บถังบรรจุขยะไวในทางสาธารณะ ภายในเขตธุรกิจเหลานี้
แตมีการยกเวนใหสําหรับภาชนะบรรจุน้ํามันใชแลวจากการปรุงอาหารซึ่งเปนไปตามขอกําหนดของรัฐวาดวยสุขภาพและสิ่งแ
วดลอม นอกจากนี้ SPU ยังอาจอนุญาตใหมีการยกเวนสําหรับถังที่บรรจุวัสดุตางๆ ตอไปนี้
1) ถังที่มีปายกํากับ (ขนาด 32, 60 หรือ 90 แกลลอน)
ซึ่งมีฝาปดแนนสําหรับเศษอาหารแยกตางหาก/กระดาษที่เปอนอาหาร และขยะจากสวน
ถาหลังจากที่นครซีแอตเทิลตรวจแลวพบวาไมมีที่เก็บถังดังกลาวภายในสถานที่สวนตัว
2) ถังที่มีปายกํากับ (32, 60 หรือ 90 แกลลอน) สําหรับขวดแกว
ถาหลังจากที่นครซีแอตเทิลตรวจแลวพบวาไมมีที่เก็บถังดังกลาวภายในสถานที่สวนตัว
3) ถังที่มีปายกํากับ (32, 60 หรือ 90 แกลลอน) สําหรับขยะจากสัตว
ถาหลังจากที่นครซีแอตเทิลตรวจแลวพบวาไมมีที่เก็บถังดังกลาวภายในสถานที่สวนตัว

ลูกคาทุกคนที่ตองการขอยกเวนสําหรับการเก็บถังบรรจุขยะอินทรีย ขยะที่เปนแกว และขยะจากสัตว
ตลอดจนการเก็บระยะยาวไวในตรอกสาธารณะ จะตองติดตอฝายสาธารณูปโภคของนครซีแอตเทิล (Seattle Public
Utilities) เราจําเปนตองตรวจสอบเพื่อยืนยันวาในสถานที่สวนตัวของลูกคาไมมีที่เก็บถังบรรจุขยะดังกลาว
อายุของอาคารจะเปนปจจัยหนึ่งในการตัดสินวา SPU จะอนุญาตใหมีการยกเวนดังกลาวหรือไม
เนื่องจากมีการกําหนดวาอาคารทั้งหมดทีก
่ อสรางขึ้นหรือไดรับการปรับปรุงครั้งใหญหลังป 2000
จะตองไดรับการออกแบบใหมีพื้นที่สําหรับเก็บถังบรรจุขยะหรือวัสดุรีไซเคิล
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ถาฉันตองการขอยกเวน ฉันควรติดตอใคร

กรุณาติดตอ Tom Gannon ที่ฝายสาธารณูปโภคของนครซีแอตเทิลที่หมายเลขโทรศัพท (206) 684-3453 หรือทางอีเมลที่
SPUClearAlleys@Seattle.Gov

ถุงขยะแบบจายเงินลวงหนามีขนาดใดบาง และจะเสียคาเก็บขยะเปนจํานวนเทาไหร

ถุงสําหรับใสขยะมีดวยกันสองขนาด คือ ขนาด 33 แกลลอน (33 นิ้ว คูณ 39 นิ้ว) ราคา 5.00 ดอลลาร และขนาด 15 แกลลอน (24 นิ้ว
คูณ 32 นิ้ว) ราคา 3.50 ดอลลาร

ถุงขยะแบบจายเงินลวงหนามีการจํากัดน้ําหนักไมเกินเทาไหร

น้ําหนักที่จํากัดสําหรับถุงขนาด 33 แกลลอน คือ 40 ปอนด และสําหรับถุงขนาด 15 แกลลอน คือ 20 ปอนด

จะสั่งซือ
้ ถุงขยะแบบจายเงินลวงหนาไดอยางไร
ในการสั่งและสงถุงขยะ ทานจะตองติดตอบริษัทเก็บขยะรายใหมของทานเองโดยตรง ถาบริษัทเก็บขยะของทานคือ
Cleanscapes กรุณาติดตอบริษัทดังกลาวที่หมายเลขโทรศัพท (206) 250-7500 หรือไปที่เว็บไซต
www.cleanscapes.com สําหรับลูกคาของบริษัท Waste Management กรุณาไปที่เว็บไซต
www.wmnorthwest.com/seattlecap หรือโทรศัพทถึงหมายเลข (800) 592-9995 ตอ 777
ฉันจะตองเสียคาใชจายเทาใดสําหรับโปรแกรม Clear Alleys

ตารางนีแ
้ สดงคาบริการรายเดือนสําหรับสถานประกอบธุรกิจที่มีบัญชีการเก็บขยะชนิดไมอัด โดยมีกําหนดการเก็บขยะสัปดาหละครั้ง
ตารางดังกลาวแสดงอัตราคาบริการการเก็บขยะในปจจุบันและอัตราใหมสาํ หรับถังบรรจุขยะขนาดใหญ ซึ่งจะมีผลบังคับใช ณ วันที่ 30
มีนาคม 2009 เปนตนไป ตารางนี้ใชอัตราการคํานวณโดยถุงขนาด 33 แกลลอนที่บรรจุขยะเต็มประมาณ 6 ใบ เทากับหนึ่งลูกบาศกหลา
โดยสันนิษฐานอยางต่ําวาขยะที่เกิดขึ้นจะลดลง 10 เปอรเซ็นต และอัตรานีร้ วมคาธรรมเนียมบริการดวย

คาบริการรายเดือน

1 ลูกบาศกหลา
3 ลูกบาศกหลา
6 ลูกบาศกหลา

ถังบรรจุขยะขนาดใหญ
1/1/09-3/29/09
$ 117.72
$ 267.97
$ 464.72

ถังบรรจุขยะขนาดใหญ
3/30/09-12/31/09
$ 149.00
$ 332.15
$ 606.90

ทางเลือกโดยใชถุงที่จายเงินคาถุงลวงหนา
$ 131.66
$ 365.48
$ 716.21

อัตราสําหรับอาคารที่พักอาศัยสําหรับหลายครอบครัวแสดงใหเห็นถึงโครงสรางคาใชจา ยทีค
่ ลายคลึงกันแตไมเหมือนกันทีเดียวกับโครงส
รางคาใชจา ยทีแ
่ สดงไวขางตนสําหรับลูกคาทีเ่ ปนสถานประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ บริการถุงที่จายเงินคาถุงลวงหนาเปนระบบ “pay-asyou-throw (ชําระเมื่อทิ้ง)” ดังนั้น
ทานจึงไมตองจายเงินสําหรับเนื้อที่ที่ไมไดใชในภาชนะบรรจุของทานเหมือนกับที่ทานตองจายสําหรับถังบรรจุขยะขนาดใหญ
ระบบถุงนีจ
้ ะทําใหทา นสามารถเห็นโอกาสลดจํานวนขยะและความเปนไปไดที่คาใชจายในการเก็บขยะของทานจะลดลง

จะทําอยางไรกับขยะที่ใสเขาไปในถุงที่จา ยเงินลวงหนาแลวไมได
จะมีปายติดขยะใหสําหรับขยะที่มีน้ําหนักนอยกวา 60 ปอนดซึ่งใสลงในถุงไมได สําหรับขยะที่มีขนาดใหญกวานี้
ทานสามารถขอใหมีการเก็บขยะเปนพิเศษได กรุณาติดตอบริษัทเก็บขยะของทาน
บริษท
ั เก็บขยะรายใหมจะเก็บวัสดุสําหรับการรีไซเคิลหรือเศษอาหารดวยหรือไม
สถานประกอบธุรกิจอาจใชบริษัทเก็บวัสดุรีไซเคิลบริษัทใดก็ไดที่ตนตองการ
แตจะตองไมเก็บภาชนะบรรจุขยะไวในทางสาธารณะ เวนเสียแตวาตนจะไดรับการยกเวนแลวสําหรับขยะที่เปนเศษอาหาร
แกว หรือขยะจากสัตว หลังจากที่นครซีแอตเทิลไดไปตรวจสอบและยืนยันแลววาสถานที่ของทานไมมีที่เก็บถังขยะดังกลาว
ฉันจะขอคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีประหยัดคาเก็บขยะและวิธีการจัดการกับขยะของฉันไดจากที่ใด
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการประหยัดคาใชจายโดยการลดปริมาณขยะและเพิ่มการรีไซเคิล กรุณาติดตอ Resource Venture
โดยไปที่เว็บไซต resourceventure.org หรือทางโทรศัพทที่หมายเลข (206) 343- 8505 หรือทางอีเมลที่
help@resourceventure.org

โปรดทราบวาความเปลี่ยนแปลงเหลานี้จะยังไมเกิดขึ้นจนกระทั่งวันที่ 30 มีนาคม 2009 และจะไมมีผลตอทาน
ถาทานเก็บภาชนะบรรจุขยะของทานไวในสถานที่สวนตัวของทานเอง
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