HULL ADÉKGYŰJTÉSI TÁJÉKOZT AT Ó
Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt lakossági partnereinket a 2016. június 01-től
a hulladékszállítási közszolgáltatásban bekövetkező változásokról.
RUGALMAS LOMTALANÍTÁS

-

Az Inno-Szolnok Nonprofit Kft. 2016. június 1-től egyéni lomtalanítás keretében szállítja el a
lakossági háztartásokban keletkező lomokat.

-

A lomtalanítás időintervallumát az egész évre kiterjesztjük. Bármely, az adott település
kommunális hulladékgyűjtési napján lehetősége van a lakosságnak az egyéni
lomtalanításra, évi egyszeri alkalommal.

-

A lomtalanítás során ingatlanonként (lakásonként) maximum 3 m³ mennyiségig azon
nagydarabos hulladékok kerülnek begyűjtésre, amelyek a háztartásokban, az életvitelszerű
használat mellett keletkező olyan lakossági hulladékok, amelyek mérete, ill. súlya miatt nem
helyezhetők el a lakossági hulladékgyűjtő edényekben.
A rugalmas lomtalanítás során:
a lomtalanítás nem egyszerre történik az egész településen, hanem egyénileg
kérhető valamelyik háztartási hulladékszállítással azonos napra (kuka ürítés
napjára);
Lomtalanítás iránti igényét telefonon (20/271-0452, 20/426-4089, 70/703-5020),
vagy személyesen ügyfélszolgálatunkon kell jeleznie munkanapokon 8 és 16 óra
között ügyfélkódja megadásával, legalább egy héttel a kívánt időpont előtt;
csak a díjhátralékkal nem rendelkező ingatlantulajdonosok vehetik igénybe a
lomtalanítási szolgáltatásunkat.
a lomhulladék átadása közvetlenül történik a közszolgáltatónak, a lomhulladék
közterületre nem helyezhető ki.
Munkatársaink csak az előre bejelentett címekről, a fenti feltételek mellett szállítják
el a lomot.
Előnyei:
rugalmasság, az Önöknek megfelelő időpontban kerül sor a lomtalanításra,
az ingatlan elé nem kerül ki lom hulladék, így azt nem szórják szét illetéktelen
személyek
Kérjük, hogy ne tegyen ki
- zsákban elhelyezett kommunális hulladékot – ez nem tartozik a lom kategóriába

veszélyes hulladékot (pl. pala, festékes dobozok, olajos edények, gyógyszerek,
akkumulátor stb.)
építési törmeléket, vállalkozási tevékenységből származó hulladékot (pl. autó
alkatrészek, síküveg stb.)
gumiabroncsot
elektronikai hulladékot
faágakat, nyesedéket

ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS
2016. június 01-től új rend szerint történik a zöldhulladékok átvétele.
Zöld hulladékok közé tartoznak a levágott gallyak, fűnyesedék, egyéb növényi részek, avar
hulladék.
A zöld hulladékok átvétele szelevényi telephelyünkön (Tiszazugi Regionális Hulladékkezelő
Telep, Szelevény, 065/8 hrsz.) fogadjuk maximum 1 m³ mennyiségig 8:00 és 15:30 óra között az
alábbi napokon:
Június 29 (szerda)
Július 13, 20 (szerda)
Augusztus 10 (szerda)
Szeptember 7 (szerda)
Október 5 (szerda)
November 2 (szerda)
December 21 (szerda)
Amennyiben ágakat kíván beszállítatni, kérjük azokat maximum 1 m-es nagyságúra darabolva
átadni.
A zöldhulladék átvétele során kérjük, hozza magával lakcímkártyáját. Zöldhulladékot csak a
díjhátralékkal nem rendelkező ingatlantulajdonosoktól tudunk átvenni.
Köszönjük segítő együttműködését!
Inno-Szolnok Nonprofit Kft.

