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Lomtalanítás 2015. ősz

Tisztelt Lakosok !
Ezúton értesítjük, hogy a BONYCOM Nonprofit Kft.

LOMTALANÍTÁSI AKCIÓT
szervez
MÓRÁGY TELEPÜLÉSEN
2015. október 07-én /szerdán/
Lom és hulladék elszállítása
A háztartásokban feleslegessé vált használati tárgyakat, nagydarabos hulladékokat,
lomokat Társaságunk 2015. október 7-én (szerdán) tervezi elszállítani településükről.
A lakosság által feleslegesnek tartott fenti lomokat az elszállítás napján reggel 6 óráig
helyezzék ki a házuk előtti zöldsávra vagy útpadkára.
Kérjük, ne helyezzen ki zöldhulladékot; veszélyes hulladékot; építési törmeléket;
autógumit; autóroncsot ezen a napon senki sem, mert azokat nem áll módunkban
elszállítani!
Kérjük, hogy a hulladékokat úgy helyezzék ki, hogy a közlekedést az utcákban azok ne
akadályozzák!
A környezet megóvása érdekében, a hasznosítható hulladékot (üveg, papír,
műanyagpalack) ne a lomokkal együtt helyezzék ki, hanem használják a szelektív
hulladékgyűjtő szigeteinket !
A meghatározott időpont után kihelyezett hulladékok elszállítása nem áll
módunkban !

A településük lakosságának szíves figyelmébe ajánljuk a
BONYHÁDI LAKOSSÁGI HULLADÉKGYŰJTŐ UDVART
A 7150 Bonyhád, Gyár utcában található a Lakossági Hulladékgyűjtő Udvar. A
hulladék átvétele a lakosság számára ingyenes, ennek feltétele: érvényes szolgáltatási
szerződés vagy az utolsó havi befizetett számla, lakcímkártya, valamint személyi
igazolvány bemutatása.
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A hulladékfajták ingyenesen leadható mennyiségéről a Hulladékudvarban
személyesen, vagy a 06-20-533-72-71 telefonszámon, valamint a BONYCOM Kft. a
06-74/451-701 telefonszámán lehet érdeklődni. A hulladékok beszállítása
háztartásonként évente csak meghatározott mennyiségben történhet, ezért a behozott
mennyiségekről pontos nyilvántartást vezetünk.
Fontos, hogy a hulladékokat szelektíven gyűjtve kell beszállítani és elhelyezni!
A hulladékudvarban leadható hulladékok:
HÁZTARTÁSI HULLADÉKOK:
- lom hulladék (bútorféleségek)
- üveg hulladék (pl. befőttes, szörpös, italos üveg)
- papír hulladék (pl. szórólap, karton)
- műanyag hulladék
- italos karton dobozok (üdítős és tejes dobozok)
- személyautó gumiabroncs (max. egy garnitúra
évenként)
- ömlesztett zöld hulladék (fű, ágnyesedék, lomb)
- beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok
keveréke

VESZÉLYES HULLADÉKOK:
- fáradt olaj, használt sütőzsiradék
- festék, oldószer
- növényvédő szerek
- fénycső, izzó
- száraz elem (pl. gomb és
ceruzaelem)
- háztartási gépek (gáztűzhely,
mosógép)
- akkumulátor
- festékpatronok, tonerek
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