Hírlevél
Tájékoztató a szelektív hulladékgyűjtésről

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Hírlevelünk célja, hogy a gyűjtéssel kapcsolatos fontosabb információkat
ismertesse.
A szelektív gyűjtés típusai:
A gyűjtőszigetes gyűjtés a közterületen elhelyezett konténerekből,
szelektív hulladékgyűjtő sziget kialakításával valósul meg. A gyűjtősziget a
papír, műanyag, üveg, fémdoboz, valamint italos karton csomagolóanyagok
elkülönített gyűjtésére szolgál, és folyamatosan rendelkezésre áll a lakosság
részére. Kérjük Önöket, hogy a kihelyezett gyűjtőedényekbe csak
újrahasznosításra alkalmas hulladékokat helyezzenek. Az edényeken
található matricák is segítenek a tájékozódásban.
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéssel egy hatékony, és kényelmes
megoldást kínálunk a háztartásban keletkező újrahasznosítható
hulladékok elhelyezésére.
Csak annyit kell tenniük, hogy a szelektíven gyűjtött
újrahasznosítható hulladékokat (pl. papír, műanyag, fémdoboz, italos
karton) a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. által rendelkezésre bocsátott
sárga színű zsákban gyűjtik, és a hulladékgyűjtési naptárban szereplő
napokon kihelyezik az ingatlan elé. Gyűjtési időszak: 2 hetente,
hulladékgyűjtési naptárban megadott napokon.
FONTOS: Kérjük, hogy üveget NE helyezzenek a zsákokba, mert
balesetveszélyes! Üvegek elhelyezésére a gyűjtőszigeteken van lehetőség.
2 hulladékgyűjtő udvar nyílt Kecskeméten, ahová a lakosok – mennyiségi
korlátozás mellett – elhelyezhetik a háztartásban keletkező veszélyes –és
lomhulladékokat. Információ: www.hiroshulladek.hu vagy 06/76-329-229.
Zsákok begyűjtésének módja
A zsákokat a szállítási naptárban megadott gyűjtési napokon reggel 7:00
óráig szíveskedjenek kihelyezni az ingatlan elé, mert a hulladékgyűjtő
gépjármű elhaladása után a kihelyezett zsákokat nem áll módunkban
elszállítani! A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink
cserezsákot helyeznek el a postaládába. Amennyiben a cserezsák kevésnek
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bizonyul, a hulladékokat bármilyen más áttetsző, műanyag zsákban is
kihelyezhetik! Kérjük, a gyűjtőzsákokban a gyűjtési útmutatóban felsorolt
hulladékfajtákat gyűjtsék! Amennyiben a zsákba háztartási vegyes hulladék,
lom, üveg, vagy nem megfelelő típusú, illetve szennyezett hulladék kerül,
Társaságunk jogosult megtagadni annak elszállítását.
FONTOS: A szelektív hulladékgyűjtés a háztartásokban keletkező
kommunális hulladékok mennyiségét nagymértékben csökkenti! Esetleges
edénycseréről a szolgáltatónál lehet érdeklődni!

Gyűjtési útmutató
A sárga zsákba vegyesen gyűjthetők az alábbi hulladékok:
PAPÍR: kartondoboz, hullámpapír, élelmiszerek és kozmetikai szerek
papírdobozai, színes és fekete-fehér újságok, szórólap, füzet, könyv, stb.
MŰANYAG (kiöblítve): színes és víztiszta PET jelzésű palack, kupak,
kozmetikai és tisztítószerek flakonjai, reklámszatyor, nylonzacskó, fólia, stb.
FÉMDOBOZ, ITALOS KARTONDOBOZ (kiöblítve): konzervdoboz, tartós tej
és üdítők dobozai, sörös doboz, stb.
Köszönjük, hogy él a
együttműködik velünk!
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lehetőségével,

Hírös Hulladékgazdálkodási Kft.

További információ: kecskemet@hiroshulladek.hu
Telefon/fax: 06-76/329-229
Honlap: www.hiroshulladek.hu
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