Miehikkälän ekomaksut vuonna 2016
Ekomaksujen tuotto kunnalle

Ekomaksulaskutuksen asiakaspalvelu

Ekomaksu on jätelakiin perustuva jätehuollon perus‐
maksu, jolla katetaan asukkaille maksuttomia jäte‐
huollon palveluita, kuten hyötyjätteiden ja vaarallisten
jätteiden keräykset. Aiemmin maksu on ollut lisättynä
jäteastian tyhjennyshintaan.

Ekomaksujen laskutuksen ja asiakaspalvelun hoitaa
Kymenlaakson Jäte Oy. Asiointi onnistuu helposti
osoitteessa www.kymenlaaksonjate.fi
osiossa Asioi verkossa.
Laskutuksen tavoittaa myös sähköpostilla
ekolaskutus@kymenlaaksonjate.fi
tai puhelimitse 05 744 3445.

Ekomaksulaskutuksen hoitaa Kymenlaakson Jäte Oy.
Maksujen tuotto tilitetään Miehikkälän kunnalle.

Asuntotyyppi

Maksu *

Vakituinen asunto tai ympärivuotisessa käytössä oleva vapaa‐ajan asunto
Ei‐ympärivuotisessa käytössä oleva vapaa‐ajan asunto

38,44
27,28

€ / asunto / vuosi

* Maksu sisältää lautakuntamaksun (Kymen jätelautakunta) sekä alv:n (24 %)

Lasku lähetetään omistajalle

Viranomaispäätökset

Ekomaksu laskutetaan jokaisesta asunnosta kerran
vuodessa. Lasku lähetetään asunnon omistajalle.

Jätehuoltoon liittyvät viranomaispäätökset tekee Ky‐
men jätelautakunta. Jos asuinrakennus on asumiskel‐
voton, voi jätelautakunnalta hakea ekomaksun koh‐
tuullistamista. Tämä edellyttää, että viranomainen on
todennut rakennuksen asuinkelvottomaksi.
Lisätietoja www.kymenjatelautakunta.fi.

Ekomaksu voidaan laskuttaa asunnon haltijalta tai
muulta henkilöltä, kun maksajan tiedot ilmoitetaan Ky‐
menlaakson Jäte Oy:lle.
Asunto‐osakeyhtiöiden ekomaksulaskut lähetetään ta‐
loyhtiölle.

Omistuksessa useampi rakennus

Ilmoita osoitteenmuutoksesta

Jos samalla tontilla on useampi saman omistajan
omistuksessa oleva vapaa‐ajan asunto, laskutetaan
ekomaksu vain yhdestä (asuntotyypin mukaisesti).

Mikäli laskutusosoitteesi muuttuu tai rakennus on
vaihtanut omistajaa, ilmoitathan muutoksesta lasku‐
tukseemme. Kymenlaakson Jäte Oy ei saa automaatti‐
sesti tietoja näistä muutoksista.

Jos samalla omistajalla on useampi eri osoitteissa
oleva vakituinen tai vapaa‐ajan asuinrakennus, lasku‐
tetaan ekomaksu jokaisesta erikseen.

Ekomaksulla katettavia jätehuollon palveluita
Ekomaksuilla katetaan jätehuollon palveluita, kuten ekopisteitä, keräyspalveluita, jäteasemia ja jäteneuvontaa. Ekomaksulla ei
kateta jäteastioiden tyhjennyksiä, jätteenkuljetusta tai jätteenkäsittelyä. Jätehuollon palveluiden käyttö tai käyttämättömyys ei
vaikuta ekomaksun maksuvelvollisuuteen.
Ekopisteet
Miehikkälässä on neljä ekopistettä. Kaikilla pisteillä kerä‐
tään lasia ja metallia, osalla myös kartonkia ja paperia. Tar‐
kat tiedot saa osoitteessa www.kierratys.info tai Kymen‐
laakson Jätteen jäteneuvonnasta p. 05 744 3473.

Kymenlaakson Jäte Oy
Ekokaari 50, 46860 KELTAKANGAS
www.kymenlaaksonjate.fi

Miehikkälän pienjäteasema
Miehikkälän kunnan pienjäteasema palvelee osoitteessa
Muurikkalantie 12, 49700 Miehikkälä.
Jäteasema on avoinna tiistaisin klo 8‐12 ja lauantaisin klo
12‐14. Hinnasto ja muut tiedot osoitteesta
www.miehikkala.fi tai jäteasemalta p. 040 199 2193.

ekomaksulaskutus
ekolaskutus@kymenlaaksonjate.fi
p. 05 744 3445

