HOGYAN GYŰJTSÜK A TÁRSASHÁZI HÁZTARTÁSOKBAN
KELETKEZŐ KOMMUNÁLIS- ÉS SZELEKTÍV HULLADÉKOKAT?
Fontos tudnunk, hogy környezetünk megóvása közös érdek, melyet csak akkor tudunk hatékonyan megvalósítani,
ha megpróbálunk úgy élni, hogy minél kevesebb hulladék keletkezzen a háztartásunkban, illetve a mindennapokban
szelektíven gyűjtjük a hulladékot. A hulladékok szelektív, elkülönített gyűjtése teszi lehetővé hasznosításukat.
FONTOS SZABÁLYOK A GYŰJTŐEDÉNYEK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN
A hulladékgyűjtő edényeket a szállítási napokon, reggel 6 óráig kell kihelyezni a gyűjtőjárat számára. Kérjük, hogy az edény tetejét zárja le, gondoskodjon továbbá
megfelelő rögzítéséről! Elkerülhető ezzel a tárolóedény mozgatásakor a kiszóródás veszélye, továbbá, hogy a madarak, állatok a hulladékot széthordják. A szállítási
napokról honlapunkon tájékozódhat: www.delkom.hu/pecs
A tárolóedények köré kitett hulladék illegális hulladék-kihelyezésnek, szabálysértésnek minősül, akadályozhatja továbbá a gyűjtőedény mozgatását és ürítését.
Elszállításáról a lakóközösségnek kell gondoskodnia.
Kérjük, hogy amennyiben többlethulladéka keletkezik, éljen a közszolgáltató Dél-Kom Nonprofit Kft. által biztosított egyéb hulladékelhelyezési lehetőségekkel
is!

KOMMUNÁLIS HULLADÉGYŰJTÉS

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS

A KOMMUNÁLIS EDÉNYBE kerül minden, nem újrahasznosítható
hulladék. Ide tartoznak az élelmiszerrel szennyezett csomagolóanyagok,
fedőfóliák, papírzsebkendők, higiéniai hulladékok, takarításból származó
továbbá egyéb szilárd konyhai hulladékok.

A Dél-Kom Nonprofit Kft. a SZELEKTÍV GYŰJTÉS lehetőségét a szelektív
gyűjtőpontok hálózata és a házhoz menő rendszer működtetésével,
valamint a hulladékudvarokon történő átvétellel biztosítja.

A kék edényben a papír,
a sárgában a műanyag és a fém,
a zöldben az üveghulladék gyűjthető.

A SZELEKTÍV GYŰJTŐSZIGETEKEN ELHELYZHETŐ
HULLADÉKOK

PAPÍR

MŰANYAG

Gyűjthető
újságpapír, szórólapok, kartondoboz, hullámpapír, irodai papír, könyv, füzet, tiszta csomagolópapírok, papírzacskó, nátronzsák

Nem gyűjthető
ételmaradékkal szennyezett papír, italoskarton,
indigós papír (de az önátírós papír megfelelő),
használt egészségügyi papírok, pelenka

ÜVEG

Gyűjthető
Kérjük, hogy kiöblítve, szilárd ételmaradéktól mentesen, tömörítve
kerüljenek az edénybe!
PET palack (ásványvizes, üdítős, ecetes stb.), italoskarton (gyümölcsleves és
tejesdoboz), műanyag poharak, tejfölös és joghurtos doboz, margarinos
doboz, mosogatószeres, mosószeres flakon, PP és HDPE jelzésű kozmetikai
szeres, mosószeres flakonok, műanyag kupakok, műanyag zacskók, fóliák
Nem gyűjthető
motorolajos kanna, ételmaradékkal, vegyszerrel szennyezett műanyag
dobozok, flakonok, étolajos flakonok, kazetta, CD-lemez, fogkefe, hungarocell

Gyűjthető
befőttesüvegek (kupak nélkül), boros- és
sörösüvegek, szörpösüvegek, különböző
üvegpalackok, bébiételes üvegek

Nem gyűjthető
ablaküveg, tükör, hőálló üvegtál, villanykörte, neoncső, szemüveg, nagyító, orvosságos üvegek, TV képcső, porcelán, kerámia

HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV GYŰJTÉS
A piros és a kék színű edényekben vegyesen gyűjthetjük a papírt, műanyagot
és a fémet is, mivel a hulladékok további szelektálására a közszolgáltató
válogatóművében kerül majd sor.

SZELEKTÍVEN GYŰJTHETŐ
újságpapír, szórólapok, kartondoboz, hullámpapír, irodai papír, könyv, füzet, tiszta
csomagolópapírok, papírzacskó
PET palack (ásványvizes, üdítős, ecetes stb.), italoskarton (gyümölcsleves és
tejesdoboz), műanyag poharak, tejfölös és joghurtos doboz (kimosva), margarinos
doboz (kimosva), mosogatószeres, mosószeres flakon, PP és HDPE jelzésű kozmetikai
szeres flakonok, műanyag kupakok műanyag zacskók, fóliák
fém italdoboz (Alu, FE), konzervdoboz, fém zárókupakok, fémhulladékok

MIT TEGYÜNK AZ ÜVEGHULLADÉKKAL?

NEM GYŰJTHETŐ SZELEKTÍVEN
ételmaradékkal szennyezett papír, italoskarton, indigós papír (de az
önátírós papír megfelelő), használt egészségügyi papírok, pelenka
motorolajos kanna, ételmaradékkal, vegyszerrel szennyezett műanyag
dobozok, flakonok, étolajos flakonok
kazetta, CD-lemez, fogkefe, hungarocell
festékes és olajos dobozok, ételmaradékkal szennyezett konzervdobozok

Kérjük, hogy az üveghulladékot a központi, forgalmas helyeken
kihelyezett zöld színű edényekbe dobja.

A gyűjtőszigetek és az üveggyűjtő helyek listája megtalálható honlapunkon: www.delkom.hu/pecs
Elérhetőségeink: +36-72-805-410
E-mail: delkom@delkom.hu

