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Megkérjük a lakosságot, hogy a háztartási szemetet rendszeresen osztályozzák, ezzel
hozzájárulnak a hulladék mennyiségének csökkenéséhez, környezetünk védelméhez és
a hulladék újrahasznosításához.
Köszönjük a szemét osztályozásában való eddigi részvételüket és együttműködésüket.
HÁZTARTÁSI SZEMÉT :
- a háztartási hulladékot a 110 l-es fém- vagy műanyag kukákba rakjuk, elhordás kéthetente egyszer.
A többi hulladék, valamint a nagyobb méretű szemét lerakása lehetséges szétválogatva a gyűjtőudvaron
nagyszarvai lakosok részére (nem vállalkozóknak!) az ott elhelyezett konténerekbe.
Az esetleges változások, szabadságolás a gyűjtőudvarnál lesz kifüggesztve.
A gyűjtőudvaron elhelyezett osztályozott hulladékért zsetonnal kell fizetni a megbízott személynél.
Zsetonokat 1,50 EUR értékben a községi hivatalban lehet vásárolni. Egy darab zseton körülbelül 25
kilogramm osztályozott hulladék leadására jogosítja fel a lakosokat. Gyakorlatban általában a következő
mértékegységeket használjuk:
- talicska
2 zseton
- kétkerekű kézikocsi (káré)
4 zseton
- kistraktor 200 kg-ig
8 zseton
- személyautó utánfutó, kistraktor 400 kg-ig
16 zseton
Megkérjük a lakosságot, hogy tartsák be az osztályozás szabályait és a megbízott személy
utasításait a gyűjtőudvaron. Nagyobb mennyiségű hulladékot (konténer, teherautó, traktor
pótkocsi stb.) mindenki köteles a saját költségén a csukárpakai szemétlerakaton leadni!
OSZTÁLYOZOTT HÁZTARTÁSI HULLADÉK:
PAPÍR:
- újságpapír, csomagolópapír, irodai papír - a gyűjtőudvaron a kijelölt konténerbe – ingyenesen.
- dobozok és kartonpapír – a gyűjtőudvaron a kijelölt konténerbe – ingyenesen.
ÜVEG:
- üveg színre és nagyságra való tekintet nélkül a községben kihelyezett gyűjtőtartályokba vagy
a gyűjtőudvaron leadni, kérjük a konténerekbe más hulladékot ne dobáljanak (pl. kerámia,
porcelán, drótozott üveg) – ingyenesen.
- síküveg (ablaküveg) csak a gyűjtőudvaron elhelyezett konténerbe a megbízott személy utasításai
szerint, kivéve a ragasztott, drótozott, izolált dupla és autóüvegeket – ingyenesen.
ÖREG, LEJÁRT SZAVATOSSÁGÚ GYÓGYSZEREK:
- a gyógyszertárakban kell leadni!
SZÁRAZ ELEMEK (batrik):
- az új elem vásárlásakor az üzletekben leadni a régit, vagy a gyűjtőudvaron elhelyezett tárolóba.
ZÖLDHULLADÉK:
- komposztálni a kertben vagy a gyűjtőudvaron elhelyezni a kijelölt konténerbe – a zöldhulladékot
szigorúan tilos máshol a falu kataszterében elhelyezni!
HÁZTARTÁSI ELEKTROMOS GÉPEK:
- televíziók, rádiók, hűtőgépek, mosógépek stb. – sértetlen állapotban gyűjtés a gyűjtőudvaron ingyenesen.
FÉM- ÉS VASHULLADÉK:
- a gyűjtőudvaron kijelölt konténerbe, valamint a községben elhelyezett konténerekbe (üdítős, sörös
fémdobozok) – ingyenesen.
FAHULLADÉK:
- szétválogatva a gyűjtőudvaron a kijelölt helyekre a megbízott személy utasításai szerint
külön gyűjtjük:
- ágakat, bokrokat, szőlővenyigét – ingyenesen.
- deszkákat, gerendákat és fahasábokat – ingyenesen.
- ablakkereteket (üveg nélkül), bútorokat kárpitozás nélkül – zsetonokkal fizetve.

AUTÓ AKKUMULÁTOROK :
- gyűjtés a gyűjtőudvaron elhelyezett speciális konténerbe – ingyenesen.
- az új akkumulátor vásárlásakor a vásárlás helyén leadni a régit.
APRÓ ÉPÍTKEZÉSI HULLADÉK :
- szétválogatva a gyűjtőudvaron elhelyezett konténerekbe a következő módon:
- betontörmelék,
- cserép, tégla, csempe, malter vagy vakolattörmelék
az építkezési hulladék nem tartalmazhat más anyagokat (polisztirol, műanyagvödrök,
vashulladék, cementes és más zsákok stb. – ezeket az egyéb hulladékra elkülönített
konténerekbe rakjuk) – zsetonokkal fizetve.
POLISZTIROL:
- a gyűjtőudvaron elhelyezett big-bag zsákokba – ingyenesen.
TEXTIL HULLADÉK:
- a községben kihelyezett speciális konténerekbe – ingyenesen.
- a gyűjtőudvaron elhelyezett speciális konténerekbe – ingyenesen.
- szervezett gyűjtés esetén a lakosságot külön fogjuk tájékoztatni.
GUMIABRONCSOK:
- csak személyautóktól, elhelyezni a gyűjtőudvaron a megbízott személy utasításai szerint.
HASZNÁLT ÉTOLAJ:
- az elhasználódott étolajat javasoljuk visszatölteni az étolaj eredeti flakonjába, majd azt a
gyűjtőudvaron elhelyezett speciális konténerbe helyezzék – ingyenesen.
MŰANYAG HULLADÉK ÉS CSOMAGOLÓANYAG INGYENES GYŰJTÉSE:
Gyűjtés a megszokott módon műanyag zsákokba, elhordás a házak elől havonta egyszer.

Gyűjtünk:
•

mindenféle PET flakonokat és többrétegű csomagolást (TETRAPAK) kiöblítve - ásványvizes,
málnás, boros, kólás, tejes, gyümölcsleves
• egyéb műanyag flakonokat kiöblítve (HDPE, PP) – tisztítószerek, kozmetikumok csomagolását
• kemény műanyagot - ládákat, kerti bútorokat, tiszta műanyag kannákat
• tiszta zacskót, műanyag reklámtáskát, zsákot, csomagolóanyagot (PE, PP)
• tiszta fóliát (nem lehet pl. földdel szennyezett)
• joghurtos, pudingos poharakat kiöblítve
• fémdobozokat, tiszta konzervdobozokat, sörösdobozokat
Nem gyűjtünk: szennyezett műanyagot, linóleumot, gumit, bőrtáskákat, szivacsot, polisztirolt,
olajjal vagy vegyszerrel szennyezett flakonokat és műanyag kannákat, szennyezett fóliát, polisztirol
ételhordó dobozokat, tojástartókat, műanyag poharakat, tányérokat és evőeszközt.
Mindent egy zsákba gyűjtünk. A flakonokat előbb
lapítsák össze, táskát, zsákokat összehajtogatva
gyűjtjük, hogy a zsákok kapacitása ki legyen
használva. A zsákokat az elszállításkor cserélik.

Figyelmeztetjük a vállalkozókat, hogy tartsák be a járulékos szemétgazdálkodási
előírásokat – a község számukra nem biztosítja az osztályozott hulladék elszállítását,
vállalkozók nem adhatnak le hulladékot a gyűjtőudvaron.

