Tisztelt Ingatlantulajdonos!
2017. augusztus 1-től elindul a lakosság részéről díjmentesen igénybe vehető házhoz
menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer. A DAREH Bázis NZrt. 2017. júniusától
kezdődően folyamatosan, a szolgáltatás igénybevételéhez díjmentesen, ingatlanonként
egy darab szelektív hulladékgyűjtőedényzetet biztosít. Kunágota településre augusztus
8-án érkeztek meg a szelektív edények, melyek lakosság részére történő kiszállítása,
illetve átadása az alábbiak szerint történik Kunágotán:
Az edényzeteket 2017. augusztus 10-től 2017. augusztus 25-ig munkanapokon a
délelőtti órákban, 8 és 12 óra között szállítjuk ki az Önkormányzat járművével a
lakossági szerződéssel rendelkező lakosokhoz.
Személyes átvételre lehetőség van augusztus 10. és 25. között munkanapokon
délután, 13 és 15 óra között a Községi piac területén is.

Az edényzet átvételére annak a háztartásnak, magánszemélynek lesz lehetősége, aki,
amely rendelkezik érvényes lakossági hulladékszállítási szerződéssel (amely háztartás és
magánszemély tulajdonos részt vesz a heti gyakoriságú kommunális hulladék
szállításban).
Az edényzetek átvételéhez kérjük készítse elő és mutassa be, illetve hozza magával
személyi igazolványát. Két példányos átvételi elismervény készül, melyen az adatokat, a
személyi igazolvány számát is fel kell tüntetni. Egy példány a lakosé, a másik példány a
szolgáltatóé lesz.
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést Kunágotán 2017. szeptember hónaptól havonta
egy alkalommal (a későbbiekben meghatározott ürítési napokon) vehetik igénybe majd a
lakossági ingatlanhasználók.
A szelektív edényekben műanyag és fém-csomagolási hulladék, valamint papír hulladék
helyezhető el:
Műanyag csomagolási hulladék:
ásványvizes és üdítős PET palack, műanyag fólia, italos és vegyszeres
műanyag flakonok, műanyag zacskók és fóliák, tejfölös és joghurtos poharak, PP és
HDPE jelzésű kozmetikai szeres flakonok.
Kérjük, hogy a poharak, flakonok és palackok elöblítve kerüljenek a
gyűjtőedénybe.

Fém-csomagolási hulladékok:
fém italos dobozok, konzerves dobozok, alufólia, fém zárókupak.
Papír hulladék:
ka rtonpapír, italos doboz, papír alapú újságok, kiadványok és csomagolóanyagok
Üveg-csomagolási hulladék a szelektív edényekben nem helyezhető el!

Az üveg-csomagolási hulladékot a lakosság a közterületen a későbbiekben kialakítandó
hulladékgyűjtő szigeteken helyezheti el.
Amennyiben a gyűjtőedények átvételével kapcsolatosan kérdése van, úgy ügyfélfogadási
időben készséggel áll rendelkezésére az Önkormányzat illetékese.
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