MŰANYAG-, FÉM-, PAPÍR HULLADÉK
2017. júniusától a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési napok gyakorisága az alábbiak
szerint alakul:
Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési napok 2017. Seregélyes

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés
ÜVEGHULLADÉK!
Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy a Depónia Nonprofit Kft. 2017. júniusától tovább bővíti a házhoz
menő rendszerben gyűjthető hulladékok körét a csomagolási üveghulladékkal, amely a
jövőben negyedévente kerül begyűjtésre.
Szelektíven gyűjthető csomagolási üveghulladékok:
 befőttes üvegek, ásványvizes üvegpalackok, röviditalok üvegpalackjai, borosüvegek,
sörösüvegek, szörpös üvegek, konzerves üvegek, bébiételes üvegek.
Nem kerül elszállításra:
 ablaküveg, tükör, villanykörte, hőálló üvegtál, szemüveg, neoncső, gyógyszeres
üvegek, porcelán, kerámia, jármű szélvédő.
A gyűjtőzsákban kizárólag az ép, egész üveget lehet gyűjteni.
A szelektíven gyűjtött üveghulladék nem lehet olajos, zsíros, vagy egyéb élelmiszerrel
szennyezett!
Amennyiben a hulladék nem felel meg a fenti követelményeknek, Társaságunknak nem
áll módjában azokat elszállítani!
Házhoz menő üveghulladék gyűjtési napok 2017. Seregélyes
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Az üveghulladék elszállítása díjmentes, mennyiségi korlátja nincs.
Kérjük a szelektíven gyűjtött csomagolási üveghulladékokat a szállítás napján reggel
6 óráig műanyag áttetsző zsákban az ingatlanuk elé kihelyezni, hogy az se a gyalogos, se
a járműforgalmat ne akadályozza.
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Szelektíven gyűjthető csomagolási műanyag-, és fém hulladékok: (áttetsző zsákban)
A zsákban kizárólag az alább felsorolt hulladékokat szíveskedjen gyűjteni:
 műanyag üdítős, ásványvizes (PET) palackok,
 műanyag kozmetikai és tisztítószeres flakonok,
 többrétegű italos (tejes, gyümölcsleves) kartondobozok,
 fém italos (üdítős, sörös), ill. konzerves dobozok
A műanyag és fém palackokat, flakonokat, többrétegű italos kartondobozokat kiöblítve,
laposra taposva rakják a gyűjtőzsákba, így kevesebb helyet igényel!
Szelektíven gyűjthető csomagolási papírhulladékok: (kötegelve)
Kérjük, hogy az alábbi papírhulladékokat összehajtogatva és összekötözve, a műanyagos
gyűjtőzsák mellé helyezzék, lehetőleg olyan módon, hogy az a forgalmat ne zavarja!
 újságpapír, prospektus, irodai papírok, géppapír, papírzacskó, kartondoboz
A szelektíven gyűjtött csomagolási hulladék nem lehet olajos, zsíros, vagy egyéb
élelmiszerrel szennyezett!
A műanyag-, fém- és a papírhulladék gyűjtése egyszerre történik!
A műanyag/fém- és papírhulladék elszállítása továbbra is ingyenes és nincs mennyiségi
korlátja. Kérjük a szelektíven gyűjtött műanyag és papír hulladékokat is a szállítás napján
reggel 6 óráig az ingatlanuk elé szíveskedjenek kihelyezni, hogy az se a gyalogos, se a
járműforgalmat ne akadályozza.
Friss információkról honlapunkon (www.deponia.hu) és közösségi oldalunkon
tájékozódhat. További kérdésekkel forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz az alábbi
elérhetőségek valamelyikén:
Telefon: 22/507-419 vagy 22/504-412
E-mail: ugyfel@deponia.hu

Köszönjük együttműködését!

