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(قانون )313-8 :القمامة المنزلية وإعادة التدوير
يتمثل الهدف من برنامج ألباني لجمع النفايات وإعادة تدويرها في جمع القمامة المنزلية العادية التي تتكون أسبوعيًا من العقارات السكنية التي تقل
عن  4وحدات وإعادة تدويرها .يجب أن توضع مواد القمامة على جانب الطريق قبل الساعة  12:01منتصف الليل في اليوم المحدد لجمعها ولكن
ال يجوز قبل الساعة  4:30مسا ًء من اليوم السابق .وتخضع الكميات الكبيرة من القمامة وإعادة التدوير الموضوعة بجانب الطريقة للفوترة وفرض
غرامة .وتتثمل الكميات الكبيرة في أي شيء غير قابل للتعامل معها من قبل عامل واحد ويكون غير قادر على تحميلها في سيارة التجميع ويتطلب
األمر قيام العامل بأكثر من  4رحالت بين كوم القمامة والسيارة.

رسائل تذكير بقوانين المدينة

(قانون )313-8 :القمامة المنزلية وإعادة التدوير
يجب أن يتم وضع جميع حاويات النفايات والنفايات المخزنة ،قبل وضعها للتجميع ،في أكياس بالستيكية للتجميع األسبوعي في أماكن بعيدة عن
الساحات األمامية أو األ رصفة أو في حرم الطرق العامة األخرى والتي من شأنها أن تؤثر على المظهر الجمالي لشوارع المدينة.

(قانون  )313-47 :المحافظة على العقار
يجب المحافظة على جميع العقارات و/أو الطرق العامة المجاورة في مدينة ألباني وأن تكون خالية من القمامة واألنقاض والتراكمات الكبيرة
للنفايات الحيوانية.

(قانون )313-51.1 :المحافظة على العقار
يجب المحافظة على جميع العقارات ومنع النمو الزائد لألعشاب الضارة أو تراكمها.

(قانون )313-4B :نفايات حديقة المنزل
ال يجوز في أي وقت من األوقات ترك قصاصات العشب ومواد نفايات حديقة المنزل ،أو إلقائها في الشارع .يجب وضع هذه المواد في كيس
ورقي قابل للتحلل ووضعها في المساء مكان التجميع قبل يوم التجميع الخاص بك .يُرجى عدم وضعها في أكياس بالستيك.

(قانون )313-8:مخلفات اإلنشاءات السكنية
سيتم تجميع مخلفات اإلنشاءات السكنية بجانب الطريق طالما تم وضعها في حاويات بدقة ويمكن التعامل معها من قبل عامل واحد ويكون قادر
على تحميلها في سيارة التجميع وال يتطلب األمر قيام العامل بأكثر من  4رحالت بين كوم القمامة والسيارة .يجب عدم وضع مواد البناء بجانب
الطريق ألكثر من مرتين في الشهر.

(قانون )323-21122:الثلج
يقع على عاتق جميع مالكي العقارات و/أو المقيمين مسئولية إزالة الثلج والجليد من األرصفة المجاورة لعقاراتهم في غضون  24ساعة من نهاية
العاصفة الثلجية.

(قانون )323-21:الثلج
ال يجوز في أي حال من األحوال ،ألي شخص ،أن يقوم بجرف أو إزاحة أو دفع الثلج في شوارع المدينة أو شارعها الضيقة أو الممرات للتخلص
منه.

يمكن أن يخضع مخالفو هذه القوانين لغرامة تصل إلى  650.00دوالر أمريكي ،باإلضافة
إلى تكلفة التنظيف
للحصول على نسخة من كتيب برنامج جمع النفايات وإعادة التدوير،
يرجى االتصال بدائرة الخدمات العامة
518-434-2489
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