Zöldhulladék és szelektív házhoz menő gyűjtés rendje
Bakonyszombathely 2017
(Csütörtöki napokon)
Szelektív (PET palack) házhoz
menő gyűjtés

Január 05
Február 9
Március 9
Április 6
Május 11
Június 15
Július 06
Augusztus 10
Szeptember 07
Október 05
November 09
December 07

Zöld hulladékgyűjtés

Január 12 (fenyőfagyűjtés)
Január 26 (fenyőfagyűjtés)
Április 27
Május 25
Június 22
Július 20
augusztus 24
szeptember 21
november 02
november 23

Gyűjtési információk
A kihelyezés módja:
•
•

átlátszó műanyag zsákban, bekötve,
a zsákokat az ingatlanok elé kell kihelyezni a gyűjtés napján reggel
6 óráig.

Hamu elhelyezése
Akik fával tüzelnek, közülük sokan a hamut csak úgy a kukába teszik.
A kuka ürítésekor a hamu szállóporként jelentkezik, veszélyezteti a
dolgozók egészségét, valamint a forró hamu rendkívül tűzveszélyes
a hulladékgyűjtő autóba kerülve!
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a hamut inkább telken belül
hasznosítsák. A kihűlt fahamu sok értékes nyersanyagot tartalmaz, a
komposztba belekeverhető vagy a kert egy nem használt sarkában
tárolható. Azt kérjük, hogy aki mindenképpen a kukába szeretné tenni a
fahamut, bezsákolva helyezze az edényzetbe, így a hamuürítéskor nem
kerül a levegőbe, nem jelent veszélyt rakodóink egészségére.
Újrahasznosítható hulladékok gyűjtése
Önnek csak annyit kell tennie, hogy az elszállítás napján reggel 6:00
óráig áttetsző műanyag zsákban, vagy kötegelve kihelyezi az ingatlana
elé a következő elkülönítetten gyűjtött anyagokat:
Csomagolási hulladék:
• Ásványvizes, üdítős, PET, egyéb flakonok
• Tiszta csomagoló fóliák, fém- és aludobozok (sörös, üdítő,
konzerves)
• Papír (újság és karton), illetve a kombinált csomagolóanyagok
(pl. tejes és gyümölcsös, Tetra-Pack)
• Fém- és aludobozok (sörös, üdítős, konzerves)
FONTOS:
• Kérjük, hogy a szelektíven előválogatott hulladékok közé üveget
NE helyezzen!
•

A dobozokat, palackokat a gazdaságos tárolás és szállítás
érdekében szíveskedjenek összelapítani, hogy ne a bennük rekedt
levegő töltse meg a zsákokat.

•

Az átlátszó zsákok mérete, formája nincs megszabva,
használhatják a kereskedelmi forgalomban kapható zsákokat vagy
megüresedett csomagolásból származó zsákot (pl. műszaki
termékek, matracok csomagolására használt átlátszó zsák),
amelyekről azonban Önöknek kell gondoskodni.

• Lehetőség szerint az újrahasznosítható anyagok tisztán, laposra
taposva/hajtogatva kerüljenek a gyűjtőzsákba.
Üveghulladékok gyűjtése
2017. évben is minden településen az üveg hulladék elkülönített gyűjtése
biztosított hulladékgyűjtő szigeten, illetve üveghulladék gyűjtőponton
történő edényzetek elhelyezésével.
Komposztálható hulladékok gyűjtése
A levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket Társaságunk megfelelő
teherbírású zsákban, illetve maximum 70 cm hosszú, és 50 cm átmérőjű
kötegekben összekötve alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiségben
szállítja el az ingatlan elől.
A nem megfelelő méretű és mennyiségű rendezetlenül kihelyezett
ágnyesedéket társaságunk dolgozói nem fogják elszállítani! A
meghirdetett gyűjtési napon kívül a kommunális hulladékszállítás napján
is elhozza Társaságunk a zöldhulladékot, amennyiben az a cég
emblémájával ellátott többlethulladékos zsákban van kirakva, melyet
külön meg kell vásárolni.
FONTOS: Kérjük, a komposztálható hulladékot úgy helyezze ki, hogy az
a közterületet ne szennyezze!
•

A zsákban kihelyezett zöldhulladék közé kommunális hulladék
NEM kerülhet.

•

Soha ne tegyenek háztartási szemetet, lomot az újrahasznosítható
hulladékok közé, mert ez megnehezíti, sőt lehetetlenné is teheti az
anyagok felhasználását.

Hulladékgyűjtéssel kapcsolatos egyéb tájékoztatók a
www.vertikalzrt.hu honlapon olvashatók.

