Tájékoztató az elkülönített hulladékgyűjtésről
Tisztelt Ingatlantulajdonos!
Kérem olvassa el az alábbi tájékoztatót arról az új hulladékgyűjtési rendszerről, amely hamarosan az Ön
ingatlanát érintően is bevezetésre kerül:
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.)
Kormányrendelet előírása szerint kötelező a háztartásokban keletkező hulladékot a keletkezésükkor külön
gyűjteni, szelektálni, válogatni. Ehhez az alábbiakban kívánunk segítséget nyújtani.
Mi a teendő?
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a hulladékszállítási szerződéssel
rendelkező családi házas lakossági ingatlantulajdonosok számára pályázati forrásból díjmentes használatra
biztosít szerződésenként 1 db, új tájékoztató matricával ellátott, 120 literes, kerekes gyűjtőedényt, amelybe
az elkülönítetten gyűjtött (szelektív) hulladékot kell elhelyezni.
Ennek érdekében Önnek az a teendője, hogy a kijelölt időpontban a hulladékgyűjtő edényt átvegye,
valamint az edényzetek állagát megóvja, és azokat rendeltetésszerűen használja.
Az új gyűjtőedények átvételének helye és időpontja:

Helye: Oroszlányi Környezetgazdálkodási NZrt. telephelye, Oroszlány, Táncsics Mihály út 59.
Időpontja: Oroszlány, Falu : 2021.április 19-től április 30-ig
Oroszlány, Borbála : 2021.május 03-tól május 14-ig
hétköznap 7.00 - 16.00 óráig
szombaton 8.00 - 13.00 óráig
Kérjük, hogy az átvételhez a lakcímkártyáját és személyazonosító okmányát hozza magával! A szolgáltató
által postán kiküldendő tájékoztatáshoz mellékelt átvételi nyilatkozatot minden esetben a szerződő félnek
szükséges kitölteni. Kérjük, segítse munkánkat azzal, hogy ezt előre kitölti! Az átvételkor az átvételi
nyilatkozatot a szolgáltató munkatársa részére kell átadni! Amennyiben az ingatlanhoz tartozó edényt nem
tudja személyesen átvenni, úgy kérjük használja az átvételi nyilatkozat hátoldalán található meghatalmazást
is. Meghatalmazás esetén kérjük a szerződő fél által aláírt átvételi nyilatkozatot is töltsék ki!!
Az új gyűjtőedényekből az elkülönítetten gyűjtött, hasznosítható hulladék a hulladéknaptár szerinti szelektív
gyűjtési napokon kerül elszállításra. Arról, hogy ebben az edényben milyen hulladékok gyűjthetők, az edény
mellé járó szórólap és az edényre ragasztott tájékoztató segít eligazodni.
A vegyes települési hulladékot az eddig használt, meglévő edényében gyűjtse. Ennek elszállítása továbbra is
a korábbi hulladékgyűjtési napokon történik.

Köszönjük együttműködését!
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás

