
 

 

  

Unione dei Unione dei Unione dei Unione dei 

ComuniComuniComuniComuni    

della Valtenesidella Valtenesidella Valtenesidella Valtenesi  

AARREEAA  FFUUOORRII  OORRAARRIIOO  ““hh2244””  
SSEERRVVIIZZIIOO  SSPPEERRIIMMEENNTTAALLEE  DDII  RRAACCCCOOLLTTAA  DDEEII  RRIIFFIIUUTTII::  

““SSEECCCCOO  RREESSIIDDUUOO””  EE  ““UUMMIIDDOO””  

  

  
MANERBA DEL 

GARDA 
  

  

MMOODDAALLIITTAA’’  DDII  CCOONNFFEERRIIMMEENNTTOO  EE  TTAARRIIFFFFAA  DDII  UUTTIILLIIZZZZOO  
 

11..  LLaa  ssppeerriimmeennttaazziioonnee  ddeell  sseerrvviizziioo  dduurreerràà  ffiinnoo  aall  3311  ddiicceemmbbrree  22001177,,  ppeerrttaannttoo  llee  sseegguueennttii  

ccoonnddiizziioonnii  ppoottrraannnnoo  eesssseerree  mmooddiiffiiccaattee  iinn  qquuaalluunnqquuee  mmoommeennttoo..  

22..  AAllll’’aarreeaa,,  ppoossttaa  aaccccaannttoo  aall  CCeennttrroo  ddii  RRaaccccoollttaa  ccoommuunnaallee  ddii  VViiaa  ddeellllee  CCaavvee,,  ppoossssoonnoo  

aacccceeddeerree  eesscclluussiivvaammeennttee  ggllii  uutteennttii  ddeell  CCoommuunnee  ddii  MMaanneerrbbaa  ddeell  GGaarrddaa,,  iinn  qquuaalluunnqquuee  

oorraarriioo  ddeell  ggiioorrnnoo  ee  ddeellllaa  nnoottttee..  

33..  IIll  sseerrvviizziioo  èè  aa  ppaaggaammeennttoo  ppeerrcchhéé  aaggggiiuunnttiivvoo  aa  qquueelllloo  pprreevviissttoo  iinn  ttaarriiffffaa  rriiffiiuuttii  ((TTAARRII))..  

44..  IIll  ccoossttoo  ddeell  sseerrvviizziioo  èè  ccoommmmiissuurraattoo  aall  nnuummeerroo  ddeeii  ssaacccchheettttii  uuttiilliizzzzaattii  ppeerr  iill  ccoonnffeerriimmeennttoo  ddeeii  

rriiffiiuuttii  eedd  èè  qquuaannttiiffiiccaattoo  iinn  €€  00,,5500  aa  ssaacccchheettttoo..  LL’’iimmppoorrttoo  ccoommpplleessssiivvoo  ddeeii  ssaacccchheettttii  rriittiirraattii  ssaarràà  

iinnsseerriittoo  nneellllaa  pprriimmaa  bboolllleettttaa  TTAARRII  ssuucccceessssiivvaa  aall  rriittiirroo..  

55..  IIll  rriittiirroo  ddeeii  ssaacccchheettttii  ee  ll’’aacccceessssoo  aallll’’aarreeaa  ddii  ccoonnffeerriimmeennttoo  ““ffuuoorrii  oorraarriioo””  èè  ssuubboorrddiinnaattoo  aall  

ppoosssseessssoo  ddii  ttiittoolloo  aabbiilliittaannttee  ((TTeesssseerraa  ddeell  cceennttrroo  ddii  rraaccccoollttaa  oo  llaa  TTeesssseerraa  SSaanniittaarriiaa  NNaazziioonnaallee  

//  CCaarrttaa  RReeggiioonnaallee  DDeeii  SSeerrvviizzii    ddeellll’’iinntteessttaattaarriioo  TTAARRII))  

66..  II  ssaacccchheettttii  ppoossssoo  eesssseerree  rriittiirraattii  pprreessssoo  iill  CCeennttrroo  ddii  RRaaccccoollttaa  pprreesseennttaannddoo  aallll’’aaddddeettttoo  llaa  

pprroopprriiaa  tteesssseerraa..  II  ssaacccchheettttii  ssoonnoo  ffoorrnniittii  iinn  rroottoollii  ddaa  1155  ppeerr  ii  rriiffiiuuttii  ““sseecccchhii  rreessiidduuii””  ee  ddii  1100  

ppeerr  ii  rriiffiiuuttii  ““uummiiddii””,,  ppeerr  uunn  vvoolluummee  rriissppeettttiivvoo  ddii  3300  ee  1122  lliittrrii..  

77..  AAllllee  uutteennzzee  nnoonn  rreessiiddeennttii  ssaarràà  ffoorrnniittoo  ggrraattuuiittaammeennttee  uunn  rroottoolloo  ddii  ssaacccchheettttii  ppeerr  ttiippoollooggiiaa  

ddii  rriiffiiuuttoo  ppeerr  ll’’aannnnoo  22001177..  

88..  LLee  uutteennzzee  iissccrriittttee  nneellll’’eelleennccoo  ssppeecciiffiiccoo  ddeeii  SSeerrvviizzii  SSoocciiaallii,,  ppoottrraannnnoo  uussuuffrruuiirree  ddii  uunnaa  ffoorrnniittuurraa  

ggrraattuuiittaa  ddii  55  ssaacccchheettttii  mmeennssiillii  ppeerr  ii  rriiffiiuuttii  ““sseecccchhii  rreessiidduuii””..  

99..  PPeerr  aapprriirree  iill  ccaanncceelllloo  ddii  aacccceessssoo  ddeellll’’aarreeaa  ddii  ccoonnffeerriimmeennttoo  ““hh2244””  ddoovvrràà  eesssseerree  iinnsseerriittaa  llaa  

tteesssseerraa  ddii  rriiccoonnoosscciimmeennttoo  nneell  lleettttoorree  ddeell  ttootteemm  ppoossiizziioonnaattoo  aa  ssiinniissttrraa  ddeell  ccaanncceelllloo..  

1100..    LL’’aarreeaa,,  ggllii  aacccceessssii  eedd  ii  ccoonnffeerriimmeennttii  ssoonnoo  vviiddeeoossoorrvveegglliiaattii..  
 

 
    

 

E’ vietato: 
��  UUttiilliizzzzaarree  ssaacccchheettttii  ddiivveerrssii  ddaa  qquueellllii  rriittiirraattii  aa  ppaaggaammeennttoo  aall  CCeennttrroo  ddii  RRaaccccoollttaa;;  

��  EEnnttrraarree  nneellll’’aarreeaa  ppiiùù  ddii  uunn  uutteennttee  aallllaa  vvoollttaa  oo  llaasscciiaarree  aappeerrttoo  iill  ccaanncceelllloo  dd’’iinnggrreessssoo;;  

��  IInnsseerriirree  rriiffiiuuttii  ddiivveerrssii  ddaa  qquueellllii  pprreevviissttii  nneeii  ssaacccchheettttii  ee  nneeii  ccoonntteenniittoorrii;;  

��  AAbbbbaannddoonnaarree  ii  rriiffiiuuttii  aall  ddii  ffuuoorrii  ddeeii  ccoonntteenniittoorrii  oo  ddeellll’’aarreeaa  ddii  rraaccccoollttaa..  
 

La versione della presente regolamentazione in lingua inglese e in tedesca è 
disponibile sul sito di Garda Uno S.p.A. – www.gardauno.it 

 

 

 

 

 


