MIT TEHETÜNK A HÁZTARTÁSUNKBAN KELETKEZŐ
EGYÉB HULLADÉKOKKAL?
A korszerű hulladékgazdálkodási rendszer, valamint az Önök közreműködése elősegítheti,
hogy a jövő generációi számára is tisztább, élhetőbb és értékesebb településeket, természeti környezetet alakítsunk ki!
HOGYAN ÉLHETÜNK A LOMTALANÍTÁS LEHETŐSÉGÉVEL?
Az évi kétszeri, térítésmentes lomtalanítás keretén belül elszállításra kerül a háztartásokban - az
életvitelszerű tevékenységek során keletkezett - feleslegessé vált, a rendszeresített
hulladékgyűjtő edényben méretük miatt el nem helyezhető, kiselejtezett lom hulladék (pl.
nagyobb méretű berendezési tárgyak, bútorok, ágybetétek stb.).
A LOMTALANÍTÁS KERETÉN BELÜL NEM SZÁLLÍTHATÓ EL:
 építési, bontási törmelék (pl. beton, tégla, csempe, ragasztó, cserép, kerámia és azok keveréke, ablaküveg, síküveg);
 kerti biohulladék (pl. fanyesedék, faág, lomb);
 háztartásokban keletkező vegyes hulladék (kommunális hulladék);
 elkülönítetten gyűjthető papír-, műanyag- és fémhulladék;
 ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység során képződött fém- és egyéb hulladék (pl. autóalkatrész, szerszámok);
 állati tetem, trágya;
 elektronikai hulladék (pl. háztartási gépek, számítástechnikai eszközök, ezek alkatrészei, szórakoztató eszközök – rádió, TV, lejátszók, szerszámgépek);
 veszélyes hulladék (pl. akkumulátor, festékes-, vegyszeres doboz, hígító, permetezőszer maradék, olajos hulladék, gyógyszer, gumiabroncs stb.)
Kérjük, hogy a lomokat az ingatlanuk előtti közterületre oly módon helyezzék ki, hogy az a jármű és gyalogosforgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a
növényzetet ne károsítsa, ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, valamint a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen. A
bútorokat a hatékonyabb helykihasználás, a gyorsabb munkavégzés érdekében, szétszerelve adják át a közszolgáltatónak.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét arra, hogy minden egyéb, A FENTIEKTŐL ELTÉRŐ MÓDON KIRAKOTT HULLADÉK ILLEGÁLIS
HULLADÉK-KIHELYEZÉSNEK, SZABÁLYSÉRTÉSNEK MINŐSÜL!

MIRE SZOLGÁLNAK A HULLADÉKUDVAROK?
A hulladékgyűjtő udvar főként azoknak a hulladékfajtáknak az átvételét biztosítja, amelyek a háztartási
gyűjtőkbe nem helyezhetők, a lomtalanítási akciók során nem lettek elszállítva (pl. építési törmelék,
gumiabroncs, elektronikai hulladék, csomagolási hulladékok stb.), valamint lehetőséget biztosít a
hasznosítható és a háztartásban keletkező veszélyes hulladékok elhelyezésére is.
A HULLADÉKUDVARBAN NEM
ADHATÓ ÁT:




Kérjük, hogy a hulladékudvari szabályozásokról, átvételi feltételekről, az átadható hulladékok fajtáiról és
az éves szinten leadható mennyiségekről honlapunkon, előzetesen tájékozódjon, www.delkom.hu

háztartási (kommunális) vegyes hulladék,
élelmiszer, élelmiszermaradék,
a fenti felsorolásban nem szereplő egyéb veszélyes hulladék,
pl. pala, eternitcső, bitumen, kátrány és ezekkel szennyezett
anyagok, laborvegyszer, injekciós tű és robbanásveszélyes anyagok.

A HULLADÉKUDVAROKBAN A HULLADÉKOK LEADÁSÁHOZ SZÜKSÉGESEK:




HULLADÉKUDVAROK PÉCSETT
Eperfás úti hulladékgyűjtő udvar: Eperfás út 3.
Zöld Pont Hulladékgyűjtő udvar: Postagalamb u. 3.
Pécs I. Hulladékgyűjtő udvar és átrakóállomás: Szigeti tanya 12-14.

személyazonosságot igazoló okmány (személyigazolvány, járművezetői
Nyitvatartás: hétfőtől szombatig 7:00 – 15:00
engedély, útlevél), lakcímkártya;
hulladékkezelési számla vagy csekk bemutatása a közszolgáltatási
jogviszony igazolására;
közösen fizető társasház esetén a közös képviselő - az ingatlan közszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó ügyfélazonosító számát is tartalmazó - igazolása
arról, hogy a lakos a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybevételére jogosult. Az igazolás a kiállítás dátumától kezdve 1 évig érvényes.

MIT TEGYÜNK A HÁZTARTÁSOKBAN KELETKEZŐ VESZÉLYES HULLADÉKOKKAL?
A veszélyes hulladékok leadására – a hulladékudvari szabályozásoknak megfelelően –
hulladékudvarainkon is van lehetőség: használt étolaj, elemek, elektromos hulladék, izzók és villanykörték,
festékek, ragasztók, egyéb barkácsolási segédanyagok, autós hulladékok (fáradt olaj, akkumulátor,
gumiabroncs), növényvédőszerek és háztartási tisztítószerek.

MINDANNYIUNK ÉRDEKE EGY TISZTÁBB, ÉLHETŐBB VÁROSI KÖRNYEZET MEGTEREMTÉSE, EZÉRT A DÉL-KOM NONPROFIT KFT. ARRA KÉRI
A LAKOSSÁGOT, ÉLJENEK A BEMUTATOTT KÖRNYEZETBARÁT HULLADÉK ELHELYEZÉSI LEHETŐSÉGEKKEL, ÉS JÁRULJANAK HOZZÁ A VÁROSI
KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSÁHOZ!
Elérhetőségeink: +36-72-805-410
E-mail: delkom@delkom.hu

