Egy újabb lépés Balatonszárszó korszerű hulladékgazdálkodásáért
Indul a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés

Tisztelt Ingatlantulajdonos!
Örömmel értesítjük, hogy Balatonszárszó településén 2016. február hónaptól bevezetésre kerül a HÁZHOZ MENŐ
SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS. Ez az új gyűjtési módszer kényelmes megoldást nyújt, hiszen a háztartási
hulladékhoz hasonlóan a gyűjtőautó közvetlenül az ingatlanok elől szállítja el az újrahasznosításra szánt
hulladékot.
Önnek nincs más teendője, mint a SIÓKOM Nonprofit Kft. által előre biztosított „KÉK”, „SÁRGA” illetve
„ZÖLD” zsák(ok)ban (az alábbiakban meghatározott hulladékfajták szerint) kihelyezni ingatlana elé a
szelektíven gyűjtött, tiszta hulladékot, melyeket társaságunk elszállít. A gyűjtéshez a jelölt zsákokat
folyamatosan biztosítjuk, azaz ahányat Ön kihelyez, annyit pótolunk vissza (első alkalommal mindenkihez kétkét zsákot juttatunk el postaládába illetve kerítésbe tűzve).

MIT LEHET A KÉK ZSÁKBAN KIHELYEZNI?






újságpapírt, reklámkiadványokat, szórólapokat
tiszta csomagolópapírt
összehajtogatott kartonpapírt
irodai, iskolai papírhulladékot
reklámkiadványokat, szórólapokat
KÉRJÜK, HOGY A KÉK ZSÁKBAN NE HELYEZZEN KI:







ételmaradékkal vagy egyéb anyagokkal szennyezett papírt
pelenkát
üdítős, tejes, joghurtos stb. papírdobozokat (azaz többrétegű anyagból készült tetrapak dobozokat)
zsírpapírt, fóliázott papírt
indigót, faxpapírt
egyéb nem papíralapú hulladékot

MIT LEHET A SÁRGA ZSÁKBAN KIHELYEZNI?





kiürített üdítős, ásványvizes PET (műanyag) palackokat
legfeljebb 1 liter nagyságú FÉM italos dobozokat
italos kartondobozokat (tetrapak)
műanyag bevásárló-reklám táskákat
KÉRJÜK, HOGY A SÁRGA ZSÁKBAN NE HELYEZZEN KI:






étolajos palackokat
mosószeres és egyéb vegyszeres flakonokat
egyéb nem PET anyagú palackokat
konzerves dobozokat illetve más fémet
tejtermékes kartondobozokat

MIT LEHET A ZÖLD ZSÁKBAN KIHELYEZNI?


tiszta fehér és színes italos üveghulladékot (ásványvizes-, röviditalos üvegpalackok, boros-,



sörösüvegek, szörpös üvegek)
befőttes- bébiételes üveghulladék (tető és kupak nélkül,

KÉRJÜK, HOGY A ZÖLD ZSÁKBAN NE HELYEZZEN KI:






ablaküveget, dróthálós üveget,
tükröt, szélvédőt,
porcelánt, kerámiát,
villanykörtét, neoncsövet,
vegyszerrel, gyógyszerekkel és egyéb veszélyes anyaggal szennyezett üveg

SZÁLLÍTÁS ÜTEMEZÉSE:

papír, műanyag hulladék estében
üveg hulladék estében
Első szállítási nap:

Minden páros hét csütörtök
07.01-08.31. hetente csütörtök
Minden 2. páros hét csütörtök
07.01-8.31. Minden páros hét csütörtök
2016. 02. 11. (csütörtök)

Kérjük, hogy a kék, sárga és zöld zsákokat egyszerre, a szállítás napján reggel 7oo óráig szíveskedjen az
ingatlana elé kihelyezni.
NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ A GYŰJTÉSSEL KAPCSOLATBAN:






A gazdaságos tárolás és szállítás érdekében a PET palackokat, fém italos és tetrapak dobozokat
összepréselve („tapossa laposra”) tegye a zsákokba.
Minden esetben csak teli zsákokat helyezzen ki és ügyeljen arra, hogy az adott zsák és edényzet csak a
benne gyűjthető (fentiekben meghatározott) hulladékfajtát tartalmazza. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy
amennyiben a zsákokban nem a megfelelő hulladékfajtát gyűjti vagy egyéb hulladékot (pl.:
háztartási, lom stb.) helyez el benne, úgy az társaságunk által nem kerül elszállításra.
Az újrahasznosítható hulladékok gyűjtése nem érinti a vegyes háztartási hulladék valamint a zöldhulladék
begyűjtésének rendjét.

A szállítási napok követhetősége érdekében mellékletként csatolunk egy hulladékszállítási rendet.
Együttműködésére a környezetünk védelme, környezeti kultúránk javítása érdekében számítunk.
Támogatását előre is köszönjük!
SIÓKOM Nonprofit Kft.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

SIÓKOM Nonprofit Kft.
Cím:
8600 Siófok, Hock J. köz 2. 2. em.
Tel/Fax: 84/503-200, 84/503-010

