Pyhtään ekomaksut vuonna 2022
Ekomaksu on jätelakiin perustuva jätehuollon perusmaksu. Ekomaksulla katetaan jätehuollon palveluita, kuten ekopisteitä ja vaarallisen jätteen keräystä. Ekomaksu laskutetaan kerran vuodessa kaikista Pyhtään alueen asunnoista.
Maksun suuruus riippuu asunnon käyttötarkoituksesta.
Mikäli olette liittyneet lukollisen yhteiskeräyspisteen käyttäjäksi Pyhtäällä, oheisella laskulla laskutetaan myös
lukollisen yhteisastian vuosimaksu 2021.
Asuntotyyppi

EKOmaksu *
€ / asunto /
vuosi
Vakituinen asunto tai ympärivuotisessa käytössä oleva vapaa-ajan asunto
40,77
Ei-ympärivuotisessa käytössä oleva vapaa-ajan asunto
25,77
Asunto taloyhtiössä, jossa järjestetty hyötyjätteiden erilliskeräys tai jossa väh. 5 as.
33,88
* Maksu sisältää alv:n (24 %)

Yhteisastian
vuosimaksu*
€ / vuosi
80,30
53,73
-

Lasku lähetetään omistajalle
Ekomaksulasku lähetetään asunnon omistajalle. Ekomaksu voidaan jatkossa laskuttaa asunnon haltijalta tai muulta
henkilöltä, kun maksajan tiedot ilmoitetaan Kymenlaakson Jäte Oy:lle. Asunto-osakeyhtiöiden laskut lähetetään taloyhtiölle.

Ilmoita muutoksesta

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

* www.kymenlaaksonjate.fi/asiointi * p. 05 744 3442 (ma-pe 9-15)
* ekolaskutus@kymenlaaksonjate.fi

Viranomaispäätökset

Jätehuoltoon liittyvät viranomaispäätökset tekee Kymen jätelautakunta. Jos asuinrakennus on asumiskelvoton, voi
jätelautakunnalta hakea ekomaksun kohtuullistamista. Tämä edellyttää, että viranomainen on todennut rakennuksen asuinkelvottomaksi.
* www.kymenjatelautakunta.fi/asiointi
* p. 020 615 11 (Kouvolan kaupungin vaihde)

Omistuksessa useampi rakennus

Jos samalla tontilla on useampi saman omistajan omistuksessa oleva vapaa-ajan asunto, laskutetaan ekomaksu vain
yhdestä (asuntotyypin mukaisesti). Jos samalla omistajalla on useampi eri osoitteissa oleva vakituinen tai vapaa-ajan
asuinrakennus, laskutetaan ekomaksu jokaisesta erikseen.

Ekomaksulla katettavia jätehuollon palveluita
Kiertävät keräykset Pyhtäällä

Vaarallisen jätteen, metallin ja sähkölaitteiden keräys järjestetään Pyhtäällä kahdesti vuodessa. Kaunissaaressa on
yksi keräyspäivä kesäisin. Aikataulut: kymenlaaksonjate.fi.

Ekopisteet

Ekopisteet pienille hyötyjätteille, kuten paperille, kartongille, lasille ja metallille. Katso lähin piste:
www.kierratys.info.

Jumalniemen jäteasema

Uittoväylä 10, 48600 Kotka
Jäteasema palvelee ma-pe 8–20, la 9–15. Lajitteluohjeet ja hinnaston saa osoitteesta www.kymenlaaksonjate.fi
Kymenlaakson Jäte Oy
Ekokaari 50, 46860 KELTAKANGAS
www.kymenlaaksonjate.fi

ekomaksujen laskutus ja asiakaspalvelu
ekolaskutus@kymenlaaksonjate.fi
p. 05 744 3442

