NAGYSZARVA KÖZSÉG
TÁJÉKOZTATATÓ A SZEMÉT ELHELYEZÉSÉRİL
2010-BEN
HÁZTARTÁSI SZEMÉT :
-

a napi hulladék a 110 l-es fém- vagy mőanyagkukákba, elhordás kéthetente egyszer,
a többi hulladékot valamint a nagyobb mérető szemét lerakása a győjtıudvaron a lakosság
részére (nem vállalkozóknak!) elhelyezett konténerekbe, nyitvatartás januártól:
szerda
1300-1600
szombat
800-1200
a szezononkénti nyitvatartás a győjtıudvarnál lesz kifüggesztve.
A győjtıudvraron elhelyezett osztályozott hulladékért zsetonnal kell fizetni a megbízott
személynél. Kivételt képeznek az osztályozott fa-, fém- és vashulladékok, az osztályozott
üveg valamint az autó akkumulátorok, a papír és a használt gumiabroncsok. Zsetonokat
1,50 EUR értékben a községi hivatalban lehet vásárolni. Építkezési hulladékot korlátozott
mértékben csak abban az esetben lehet lerakni, ha az építkezésre a község engedélyt
adott! A község érvényes helyi adókról és illetékekrıl szóló általános rendelete alapján egy
darab zseton (1,50 EUR) 100 liter osztályozott hulladék leadására jogosítja fel a lakosokat.
Gyakorlatban általában a következı mértékegységeket használjuk:
- talicska
1 zseton
2 zseton
- kétkerekő kézikocsi (káré)
- kisebb személyautó utánfutó, kistraktor 200 kg teherbírásig
4 zseton
- személyautó utánfutó, kistraktor 200 kg teherbírás felett
8 zseton
Nagyobb mennyiségő szemetet mindenki köteles a saját költségén a csukárpakai
szemétlerakaton elhelyezni !

OSZTÁLYOZOTT HÁZTARTÁSI HULLADÉK:
PAPÍR:
-

újságpapír, csomagolópapír, irodai papír - a győjtıudvaron átveszi az üzemeltetı!
dobozok és kartonpapír – a győjtıudvaron átveszi az üzemeltetı!

ÜVEG:
-

üveg színre és nagyságra való tekintet nélkül az üzleteknél és az iskolánál elhelyezett
győjtıtartályokba vagy a nagy kapacitású konténerbe a győjtıudvaron – ingyenesen!
síküveg (ablaküveg) csak a győjtıudvaron elhelyezett nagy kapacitású konténerbe a megbízott
személy utasításai szerint – ingyenesen!

ÖREG, LEJÁRT SZAVATOSSÁGÚ GYÓGYSZEREK:
-

a gyógyszertárakban leadni!

SZÁRAZ ELEMEK (batrik):
-

az új elem vásárlásakor az üzletekben leadni a régit, vagy a győjtıudvaron elhelyezett tárolóba.

ZÖLDHULLADÉK:
-

komposztálni a kertben.

HÁZTARTÁSI GÉPEK:
-

televíziók, rádiók, hőtıgépek, mosógépek stb. - győjtés a győjtőudvaron a leadás ingyenes!

FÉM ÉS VASHULLADÉK:
- a győjtıudvaron átveszi az üzemeltetı!

FAHULLADÉK:
-

szétválogatva a győjtıudvaron a kijelölt helyekre a megbízott személy utasításai szerint külön
az ágakat, bokrokat, szılıvenyigét és külön a deszkákat, bútorokat, gerendákat és fahasábokat
– ingyenesen!

AUTÓ AKKUMULÁTOROK :
-

győjtés a győjtıudvaron elhelyezett speciális konténerbe – ingyenesen!

APRÓ ÉPÍTKEZÉSI HULLADÉK :
-

szétválogatva a győjtıudvaron elhelyezett konténerekbe a következı módon :
- beton és vasbetontörmelék,
- cserép, tégla ,csempe, malter vagy vakolattörmelék
az építkezési hulladék nem tartalmazhat más anyagokat (polisztirén, mőanyagvödrök,
vashulladék, cementes és más zsákok stb.)

TEXTIL HULLADÉK:
-

a győjtıudvaron elhelyezett konténerekbe.

GUMIABRONCSOK:
-

a győjtıudvaron kijelölt helyre – ingyenesen!

KONZERVOS FÉMDOBOZOK:
-

a községben kihelyezett konténerbe - februártól.

MŐANYAG HULLADÉK ÉS TÖBBRÉTEGŐ CSOMAGOLÓANYAG
INGYENES GYŐJTÉSE:
Győjtés a megszokott módon mőanyag zsákokba, elhordás a házak elıl a következı idıpontokban:

Mőanyag
győjtése
2010-ben

I. félév
Január
Február
Március
Aprílis
Május
Június

26
23
23
27
25
29

II. félév
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December

27
24
28
26
23
20

Győjtünk:
•
•
•
•

mindenféle flakonokat - ásványvizes, málnás, boros, ecetes, szirupos, öblítıs, samponos stb.
mőanyag háztartási eszközöket: játékok, ládák, edények stb.
mőanyag csomagoló anyagot: zacskók, táskák, zsákok stb.
sörös, üdítıs pléhdobozok.
Nem győjtünk: szennyezett mőanyagot, linóleumot, gumit, bırtáskákat, szivacsot, olajjal
szennyezett mőanyag csomagolóanyagot.

Mindent egy zsákba, a flakonokat laposra
taposva, táskát, zsákokat, dobozokat, fóliát
összehajtogatva győjtjük, hogy a zsákok
kapacitása ki legyen használva. A zsákokat az
elszállításkor cserélik!!!

OSZTÁLYOZOTT SZEMÉT A TEMETİBEN:
A zöld színnel megjelölt konténerbe és kukákba csak zöldhulladékot rakunk (virágok, ágak,
koszorúk, gyom stb. drót és kötözıanyag nélkül!).
A fekete színnel megjelölt konténerbe a többi hulladékot rakjuk (gyertyacsonkok, mécsesek,
mővirágok, mőkoszorúk, drót, kötözıanyag stb.).
Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy a temetıben szenteljenek nagyobb figyelmet a fent
említett hulladék osztályozásának.

Megkérjük a lakosságot, hogy a háztartási szemetet rendszeresen osztályozzák, ezzel
hozzájárulnak
környezetünk
védelméhez
és
a másodlagos
nyersanyagok
újrahasznosításához. Köszönjük a szemét osztályozásában való eddigi részvételüket és
együttmőködésüket.

