
Untuk mewujudkan “kota ramah lingkungan” seperti dengan promosi masyarakat berorientasi daur 
ulang yang mengurangi beban lingkungan sebanyak mungkin dan mewujudkan masyarakat bebas 
karbon, perlu untuk lebih mempromosikan pengurangan limbah dan daur ulang sumber daya. 
Sebagai salah satu langkah untuk mempromosikan pengurangan dan daur ulang sampah, kami 
menerapkan sistem biaya untuk kantong sampah.
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Tahun 2022 Mulai 1 September
Sistem pengenaan biaya kantong sampah dimulai 

Mulai bulan September untuk sampah rumah tangga, “sampah yang dapat dibakar” dan “sampah yang tidak dapat 
dibakar” akan dibuang menggunakan kantong sampah yang telah ditunjuk. Untuk sampah lainnya, cara pembuangannya 
sama seperti sebelumnya.

Kantong sampah khusus akan dijual mulai 1 Agustus.

Tentang cara membuang sampah setelah menerapkan sistem pengenaan biaya kantong sampah 

Cara membuang sampah mulai 1 September 2022 Barang-barang yang bisa dibawa keluar tanpa
menggunakan kantong sampah khususJenis sampah

Sampah yang
dapat dibakar

Sampah yang
tidak dapat

dibakar

Botol / kaleng

Botol PET

Sumber daya plastik

Sampah berbahaya
Kertas bekas, kain bekas,
aneka kertas daur ulang

Berbayar
Kantong sampah

yang telah
ditetapkan

Tidak ada
perubahan

Cara membuang sampah dari
bulan September

Kantong transparan
dan tidak berwarna
(45ℓ atau kurang)

Kantong transparan dan
tidak berwarna, dll.

Jenis kantong

Sampah yang
dapat dibakar
(merah muda)

Sampah yang
tidak dapat

dibakar (kuning)

Ukuran Jumlah 1 kantong
(isi 10 lembar)

100 yen

200 yen

300 yen

400 yen

100 yen

200 yen

400 yen

10ℓ

20ℓ

30ℓ

40ℓ

10ℓ

20ℓ

40ℓ

Ukuran dan jumlah penjualan “kantong
sampah khusus”

Popok kertas
Peralatan Ostomi
Kantong kosong
dialisis peritoneal

Sukarelawan
Membersihkan

sampah

Rumput / daun gugur

Masukkan setiap barang ke dalam 
kantong transparan tak berwarna 
berukuran 45 liter atau kurang, dan 
bawa ke tempat pengumpulan pada 
hari sampah yang dapat dibakar.
 Tolong jangan menaruh sampah selain 
barang-barang tersebut bersama-sama.
 Masukkan dahan pohon yang dipangkas 
ke  da lam kan tong  yang  d i t en tukan
d a n  h a r a p  k u m p u l k a n  k e  t e m p a t  
pengumpulan sampah pada hari sampah 
organik.

Silakan gunakan kantong khusus 
"Korps Kiremachi Kota Nakatsu 
(diperlukan pendaftaran)" atau 
kantong sampah yang dibagikan 
kepada komite swakelola untuk 
pembersihan daerah dan taruh di 
tempat pengumpulan.

Kantong sampah yang ditunjuk Kota Nakatsu menggunakan 
bahan biomassa yang berasal dari tumbuhan

Untuk sampah
yang dapat dibakar

Untuk sampah yang
tidak dapat dibakar

Kota Nakatsu
Membersihkan kota.

Desain kantong sampah yang ditunjuk Kota Nakatsu

Kepada semua warga
Kota Nakatsu


