Xe cũ hỏng

Hàng ngàn phương tiện cũ hỏng bị bỏ hoang nằm rỉ sét trong
các sân, khe hẻm, bãi đậu xe và các bãi đất trống trên khắp
Quận King. Ngoài việc gây chướng mắt, những phương tiện
này còn gây hại đến môi trường và thu hút nhiều người đến
xả rác trái phép. Tuy nhiên, việc loại bỏ một chiếc xe cũ hỏng
đang bị bỏ hoang không phải lúc nào cũng chỉ đơn giản là gọi
người của bãi rác xe hơi đến kéo nó đi.
Nếu quý vị không có thẩm quyền xử lý chiếc xe, Cơ Quan Xử
Lý Chất Thải Rắn Quận King sẽ cung cấp dịch vụ giúp quý vị
hoàn thành các bước cần thiết để đưa chiếc xe đi.

Yêu cầu hỗ trợ:
 Trực tuyến tại
your.kingcounty.gov/solidwaste/cleanup/report-junkvehicles.asp
 Hãy gọi cho Chương Trình Xe Cũ Hỏng của Quận King theo số
206-477-0297, Hoặc tổng đài miễn phí: 1-800-325-6165, số
máy lẻ 7-0297, Số chuyển tiếp TTY: 711.

Sở Tài nguyên và Công viên
Cơ Quan Xử Lý Chất
Thải Rắn

Xe này có đáp ứng định nghĩa pháp lý về “xe cũ
hỏng” không?
Để đủ điều kiện, một chiếc xe phải đáp ứng ít nhất ba yêu cầu sau:
 Phải từ ba năm tuổi trở lên;
 Phải bị hư hỏng nhiều;
 Rõ ràng là không thể hoạt động được;
 Phải có “Giá trị thị trường hợp lý” xấp xỉ bằng giá trị khi bán dưới dạng
phế liệu.

Quy trình này hoạt động như thế nào:

 Nộp đơn yêu cầu hỗ trợ về Xe cũ hỏng. Dịch vụ này được cung cấp
miễn phí.
 Nếu phương tiện đủ điều kiện thì quý vị có thể được cấp Tờ Khai Xe Cũ
Hỏng. Tài liệu này cho phép quý vị thải bỏ chiếc xe.
 Hãy liên hệ với một công ty kéo xe, bên thu gom phế liệu, hoặc bãi phế liệu
địa phương để sắp xếp việc vận chuyển và thải bỏ. Mọi chi phí liên quan
đến việc kéo xe hoặc thải bỏ sẽ do quý vị chi trả.

Điều gì sẽ xảy ra nếu xe không đủ tiêu chuẩn là “xe
cũ hỏng”?

Hãy liên hệ với một công ty kéo xe địa phương và hỏi về quy trình sung công
“Xe bị bỏ hoang”. Quận King không thể loại bỏ xe cũ hỏng khỏi khu vực tư
nhân và không chấp nhận xe hoặc các bộ phận chính của xe tại các cơ sở
xử lý chất thải rắn của Quận.

Số điện thoại và liên kết hữu ích:

 Cơ Quan Xử Lý Chất Thải Rắn Quận King
your.kingcounty.gov/solidwaste/cleanup/junkvehicles.asp
 Sở Giao Thông Vận Tải Quận King
www.kingcounty.gov/depts/transportation/roads/
road-maintenance.aspx#abandonedvehicles
 Cơ Quan Thực Thi Bộ Luật Quận King: 206-296-6680 hoặc
1-888-437-4771
www.kingcounty.gov/depts/permittingenvironmental-review/ ce.aspx
 Trên đường đi hoặc đường ưu tiên, hãy gọi cho Đường Dây Nóng Về Xe
Bị Bỏ Hoang
• Ở Quận King chưa hợp nhất 206-205-0969
• Ở Seattle 206-684-8763
 Cơ Quan Cấp Phép của Tiểu bang Washington: liên quan đến quyền sở
hữu bị mất hoặc các câu hỏi khác 360-902-3770 hoặc www.dol.wa.gov.

Có các định dạng thay thế
206-296-4466, Số chuyển tiếp TTY: 711
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