
Por aplicação da legislação federal e cantonal e do novo regulamento cantonal 
relativo à gestão dos resíduos, os custos com a eliminação dos resíduos serão 
suportados por quem os produz.

   A partir do próximo dia 1 de janeiro, apenas os sacos oficiais brancos e  
 verdes poderão ser utilizados para o lixo doméstico.

 
    Os sacos comuns (cinzentos, pretos ou transparentes) serão proibidos.

   Os incumpridores serão alvo de sanções.

Poderá adquirir os sacos nas lojas habituais a partir de 10 de dezembro, com os preços 
seguintes:

ISTO SIGNIFICA, PARA SI, QUE:

1 de Janeiro de 2013

 17 litros  rolo de 10 sacos  Fr. 10.-
 35 litros  rolo de 10 sacos  Fr. 20.-
 60 litros  rolo de 10 sacos  Fr. 38.-
 110 litros  rolo de   5 sacos  Fr. 30.-

Para mais informações, dirija-se à administração da sua Comuna 
ou ligue para o 0800 804 806 (número gratuito)

www.vaud-taxeausac.ch

A NOSSA COMUNA 
INTRODUZ A TAXA POR 
SACO

Separar é...

VALORIZAR



UM SACO COM TAXA E UMA TAXA SUPLEMENTAR – PORQUÊ?

A nossa Comuna decidiu aplicar o princípio do poluidor-pagador: quem produz os 
resíduos deve pagar a sua eliminação.

Em breve os sacos para o lixo doméstico irão mudar de cor. Estes sacos, cuja 
utilização será obrigatória, serão idênticos em toda a região. Eles poderão ser 
adquiridos em diversas lojas e nos correios.

No entanto, o preço do saco não cobre todos os custos. Uma taxa complementar 
permitirá financiar despesas como a eliminação do vidro e do papel, o centro de 
triagem de resíduos, etc. Ela ser-lhe-á cobrada anualmente pela administração da 
Comuna. Esta taxa varia ao longo do tempo. O montante será também em função do 
seu empenho e do esforço coletivo para a gestão dos resíduos.  

Foram decididas medidas de acompanhamento, nomeadamente em favor das 
famílias. A administração da sua Comuna poderá informá-lo acerca delas. 

Taxa por saco regiona

RESÍDUOS URBANOS
Lixo doméstico, resíduos volumosos, papel, cartão, vidro, etc.

Centro de triagem de resíduos, ecopontos, recolha, incineração, etc.

Financiamento através de

e Taxa complementar 
da competência da Comuna


