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MENDE
Hulladék típus
Újrahasznosítható
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Hónap
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18

GYŰJTÉSI ÚTMUTATÓ
ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ HULLADÉKOK

SÁRGA ZSÁKBAN VAGY GYŰJTŐSZIGETEN, MINDIG TISZTÁN ÉS LAPOSRA HAJTOGATVA!
PAPÍR

Gyűjtési módja: tisztán, laposra hajtogatva
kartondoboz, hullámpapír, élelmiszerek- és kozmetikai cikkek papírdobozai
színes- és fekete-fehér újság, szórólap, prospektus, irodai papír, füzet, telefonkönyv
MŰANYAG

Gyűjtési módja: kiöblítve, laposra taposva
színes- és víztiszta PET jelzésű palack, kupak (pl. üdítős, ásványvizes)
kozmetikai és tisztítószerek flakonjai (pl. samponos, öblítős, mosogatószeres)
reklámszatyor, nylonzacskó, csomagolófólia, fólia (zsugor és strech)
joghurtos, tejfölös és margarinos dobozok
FÉM- ÉS ITALOS KARTONDOBOZ

Gyűjtési módja: kiöblítve, laposra taposva
fém italos doboz (pl. üdítős, sörös, energiaitalos)
tartós tej és üdítők dobozai (Tetra Pak jelzéssel)
konzervdoboz
ÜVEG

Gyűjtési módja: kiöblítve, csak a gyűjtőszigeten gyűjthető, zsákba helyezni tilos!
színes és színtelen öblös üvegek (pl. üdítős, boros)
Tájékoztató a szelektív hulladékgyűjtésről
Érvényes: 2013.01.01.-2013.03.31.
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Társaságunk a fenntarthatóság jegyében célul tűzte ki környezetünk tudatos védelmét, melynek érdekében 2011. évben 49
településen, így az Ön településén is bevezettük a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. A gyűjtés sikeresnek bizonyul, egyre
több lakos választja ezt a módszert a háztartásában keletkező, újrahasznosítható hulladékok elhelyezésére. Együttműködő
munkájukat ezúton is köszönjük, továbbra is tartsanak velünk! Gyűjtsünk együtt szelektíven 2013-ban is!
Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés
- Újrahasznosítható hulladékok gyűjtése
Önnek csak annyit kell tennie, hogy a szelektíven gyűjtött újrahasznosítható hulladékokat (pl. papír, műanyag, fém, italos karton) a
Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott sárga színű zsákban keverten gyűjti és a
hulladékgyűjtési naptárban szereplő napokon kihelyezi az ingatlana elé.
Gyűjtési időszak: havonta egy alkalommal, a mellékelt hulladékgyűjtési naptárban megadott napokon.
FONTOS: Kérjük, hogy a biztonságos munkavégzés érdekében üvegen NE helyezzen a zsákokba!
Zsákok begyűjtésének módja, plusz zsák igénylése
A sárga (újrahasznosítható hulladék) zsákokat a gyűjtési napokon reggel 7:00 óráig szíveskedjenek kihelyezni az ingatlan elé,
mert a hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása után a kihelyezett zsákokat nem áll módunkban elszállítani! Amennyiben a
zsákba háztartási vegyes hulladék, lom, üveg, vagy nem megfelelő típusú, illetve szennyezett hulladék kerül, Társaságunk
jogosult megtagadni annak elszállítását. A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink annyi cserezsákot helyeznek el a
postaládába, amennyi kihelyezésre került.
Fontos tudnivaló! Amennyiben a cserezsák kevésnek bizonyul, az újrahasznosítható hulladékokat bármilyen más
áttetsző, műanyag zsákban is kihelyezheti! Ezen felül plusz zsák igényelhető a lakossági hulladékudvarokban.
Köszönjük, hogy él a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségével és együttműködik velünk!
Hírös Hulladékgazdálkodási Kft.
További információ:
E-mail: cegled@hiroshulladek.hu
Telefon: 53/707-061
Honlap: www.hiroshulladek.hu

