SZELEKTÍV HÍRLEVÉL
2016. II. negyedév
Tisztelt Ügyfelünk!
Farmos településen továbbra is az „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft. végzi a házhoz menő
szelektív hulladékgyűjtést. Célunk, a szelektív hulladék gyűjtés eddigi
sikerességének megőrzése. Együttműködő munkájukat ezúton is köszönjük és
kérjük, hogy tartsanak velünk és gyűjtsünk együtt szelektíven!

HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS
Újrahasznosítható csomagolási hulladékok gyűjtése:
A szelektíven gyűjtött újrahasznosítható csomagolási hulladékokat (pl. papír,
műanyag, fém, italos karton), - az eddig alkalmazott térítésmentes zsákjuttatási
rendszer szerint – a rendelkezésre bocsátott sárga színű műanyag zsákban
keverten gyűjtheti és az alábbi hulladékgyűjtési napokon helyezheti ki az
ingatlana elé. A gyűjtési útmutató a zsákokon megtalálható.

2016.04.11. (hétfő), 2016.05.09. (hétfő), 2016.06.13. (hétfő)
Gyűjtési időszak: az Ön gyűjtési körzetében havonta egy alkalommal a
fent megadott napokon.
FONTOS: Kérjük, hogy a biztonságos munkavégzés érdekében üveget NE
helyezzen a zsákokba!
Zsákok gyűjtésének módja:
00
A sárga zsákokat a gyűjtési napokon reggel 7 óráig szíveskedjen kihelyezni az
ingatlana elé, mert a hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása után, kihelyezett
zsákokat nem áll módunkban elszállítani! Amennyiben a zsákba háztartási
vegyes hulladék, lom, üveg, vagy nem megfelelő típusú, illetve szennyezett
hulladék kerül, úgy Társaságunk jogosult megtagadni annak elszállítását!

Amennyiben a cserezsák kevésnek bizonyul, az
újrahasznosítható hulladékokat bármilyen más áttetsző,
műanyag zsákban is kihelyezheti, az ingatlana elé!

GYŰJTŐSZIGETEK
RENDELTETÉSSZERŰ
HASZNÁLATA
A szelektív hulladékgyűjtési rendszer egyik kiemelt területe a gyűjtőszigetes
hulladékgyűjtés.
A gyűjtőszigetek konténerein található matricák kellő segítséget nyújtanak,
azok helyes használatához melyek a következők:
A gyűjtőszigetek a papír, műanyag, üveg, fémdoboz, valamint italos karton
csomagolási hulladékok elkülönített gyűjtésére szolgálnak. Rendkívül fontos,
hogy a gyűjtőszigeteken csak az előbbiekben felsorolt hasznosítható
hulladékok gyűjthetőek!
A gyűjtőszigeteken egyéb, más típusú hulladék elhelyezése szigorúan
tilos!
- A sárga színű matricával ellátott konténerbe a lakosoknak lehetősége van – a
laposra taposott: - PET palackokat és kupakjait, - fém italos dobozokat, konzervdobozokat, - tejes és üdítős dobozokat, - fóliákat, - reklámszatyrokat, tejtermékek kiöblített poharait, - tisztítószeres flakonokat – elhelyezni.
- A papír hulladék gyűjtésére kizárólag a kék színű matricával rendelkező
konténer alkalmas a speciálisan kialakított bedobó nyílása miatt. A konténerben
elhelyezhetőek az újságpapírok, szórólapok, illetve a lapra hajtogatott
kartondobozok.
- A zöld színű matricával ellátott konténer az üveg csomagolási hulladék
gyűjtésére szolgál, mely alatt a különböző öblös üvegek, befőttesüvegek
értendőek.
Kiemelten fontos, hogy az üveggyűjtő konténerben nem helyezhető el egyéb
üveg, például: síküveg, drótos üveg, autó szélvédő.
A gyűjtőszigetek konténereiben elhelyezett hasznosítható hulladékok gyűjtése az
üveg csomagolási hulladék kivételével keverten, egy ütemben, hagyományos
hulladékgyűjtő járművel történik.

A gyűjtőszigetek ellenőrzését, Társaságunk folyamatosan, az
illetékes hatóságok bevonásával végzi!
Elérhetőségeink:
Ügyfélszolgálati irodánk címe: 2700 Cegléd, Szolnoki út 6.
Nyitva tartási idő:
Hétfő 8.00-20.00-ig; Kedd-Csütörtök 8.00-15.00-ig; Péntek – nincs ügyfélszolgálat
Postacímünk: 2700 Cegléd, Pesti út 65.
Tel.: 06 53/500-152; 06 53/500-153
Fax: 06 53/ 318-589
E-mail: ugyfelszolgalat@okoviz.hu
Honlap: www.okoviz.hu

