TÁJÉKOZTATÓ
a szelektív hulladékgyűjtésről
Kérjük, szánjon egy kis időt tájékoztatónk elolvasására, melyben részletes információkat adunk KUNPESZÉR
településen végzett szelektív hulladékgyűjtésről.
A műanyag, fém és papír hulladék gyűjtése „házhoz menő gyűjtési formában történik”. Ez azt jelenti, hogy Ön
szelektíven gyűjti a hulladékát, a szállítás napján kiteszi a háza elé és mi elszállítjuk, válogatjuk és hasznosítjuk.
Az üveg hulladék gyűjtése a településen kihelyezett üveggyűjtő edényekben történik.
Nézzük bővebben……
A „házhoz menő” gyűjtés során kérjük, külön sárga és kék zsákban gyűjtsék a tiszta, szennyeződésmentes
csomagolási hulladékokat az alábbiak szerint:
SÁRGA ZSÁKBAN GYŰJTSE A MŰANYAG-, ÉS FÉM CSOMAGOLÁSI HULLADÉKOKAT:
A zsákban kizárólag az alább felsorolt hulladékokat szíveskedjenek gyűjteni:
-

Műanyag üdítős, szörpös, ásványvizes (PET) palackok
Műanyag flakonok (mosogató-, mosó-, tisztítószeres, öblítős, tusfürdős, samponos)
Műanyag zsugor - és sima fóliák, bevásárlószatyrok
Fém italos (üdítős, sörös) illetve konzerves dobozok

A fenti műanyag és fém palackokat, flakonokat, dobozokat kiöblítve, laposra taposva tegyék a gyűjtőzsákba, így
kevesebb helyet igényel.
KÉK ZSÁKBAN GYŰTSE A PAPÍR HULLADÉKOKAT:
-

Újságpapír, prospektus, irodai papírok, papírzacskó kartondoboz
Többrétegű italos karton doboz: tejes, gyümölcsleveses

A zsák méretét meghaladó papírhulladékokat kötegelve tegye ki.
A többrétegű italos kartondobozokat kiöblítve, laposra taposva tegyék a gyűjtőzsákba, így kevesebb helyet igényel.
Kérjük NE tegyen a zsákokba élelmiszerrel szennyezett hulladékot, ételhulladékot, folyadékot, veszélyes
anyagot tartalmazó flakont (pl.: hígítót, festéket, gyógyszert, motorolajat), üveget!
Amennyiben kevés a kék és sárga zsák, úgy kérjük átlátszó zsákban tegye a külön válogatott hulladékot. A zsáknak
oly mértékben kell átlátszónak lennie, hogy a gyűjtés során belehelyezett frakció megfelelősége a zsák
megbontása nélkül azonosítható legyen. Kérjük, ebben az esetben is külön zsákba gyűjtse a műanyag/fém és
külön zsákban a papír hulladékot.
ÜVEG HULLADÉK GYŰJTÉSE:
Kérjük, hogy az üveg csomagolási hulladékokat a Vörösmarty Mihály utca 3. szám alatt megtalálható üveg gyűjtő
edénybe helyezzék el!
Elhelyezhető üveg hulladékok:
Italos üvegpalack, befőttesüveg
Kérjük ne helyezzen az üveggyűjtőbe poharat, tükröt, ablaküveget, szemüveget, porcelánt, kerámiát, fénycsövet,
izzólámpát, hőálló üvegtálat, szélvédő üveget!
A műanyag/fém- és a papírhulladék gyűjtése egyszerre történik! Szállítása ingyenes és nincs mennyiségi korlátja.
Kérjük, a szelektíven gyűjtött műanyag/fém- és papír hulladékokat a zsákokban a „házhoz menő gyűjtés” napján
reggel 6 óráig az ingatlanuk elé szíveskedjenek kihelyezni úgy, hogy az a forgalmat ne akadályozza!
Amennyiben a zsák vegyes települési hulladékot (szemetet) tartalmaz úgy azt nem áll módunkban elhozni. Kérjük
a szemetet erre a célra rendszeresített edényébe (kukába) tegye!
KÖSZÖNJÜK, HOGY SZELEKTÍVEN GYŰJTI A HULLADÉKÁT!
AZ ÉLHETŐ KÖRNYEZET KÖZÖS ÜGYÜNK!

