Tisztelt alsónémedi Ingatlantulajdonosok!

Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt a kommunális (háztartási) szilárd, az újrahasznosítható csomagolási, a
zöldhulladék, továbbá a lom hulladékok gyűjtéséről. Együttműködésüket ezúton is köszönjük!
Ünnepnapra eső kommunális hulladék szállítás áthelyezése: 2019.01.01. helyett 2018.12.29. (szombat)

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS
2018.
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Gyűjtési időszak: egész évben KÉTHETENTE, KEDDI napokon.
Ünnepnapra eső szállítás áthelyezése*: 2019.01.01. helyett 2018. 12. 29. (szombat)
A csomagolási hulladék kihelyezése a sárga fedelű edényzetben történik.
FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az üveg
gyűjtőpont(ok)on történik! (Iskola u.; Bajcsy Zs. u. 9.; Dózsa tér; Liliom u.; Haraszti út – Hunyadi U. sarok)
A kéthavonta házhoz menő üveghulladék gyűjtés következő időpontjai: április 25.; június 20.; augusztus 29.;
október 24.; december 19. Az üveghulladékot a sárga fedelű edényzetben helyezze ki!

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS
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Gyűjtési időszak: egész évben NÉGYHETENTE, KEDDI napokon.
A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit
Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag zsákban (max. 5 db), illetve az
ágnyesedéket max. 70 cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiségben), a zöld
zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, a közterületet nem szennyező módon.
Zsákok begyűjtésének módja: A zöldhulladék gyűjtésére szolgáló emblémás zsákokat (zöld hulladék) a gyűjtési
napokon reggel 7:00 óráig szíveskedjen kihelyezni az ingatlan elé, mert a hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása után
a kihelyezett zsákokat nem áll módunkban elszállítani! Amennyiben a zsákba háztartási vegyes hulladék, lom,
üveg, vagy nem megfelelő típusú, illetve szennyezett hulladék kerül, Társaságunk jogosult megtagadni annak
elszállítását. A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot adnak. Szükség esetén
további zsákok (szállítási alkalmanként 3 db) a kihelyezett Ügyfélszolgálaton térítésmentesen igényelhetők,
amennyiben bemutatásra kerül a hulladékszállítási közszolgáltatás díjának utolsó befizetett számlája.

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS
A lomtalanítást évente (jan. – dec.) ingatlanonként KÉT alkalommal (3m3/ alkalom mennyiségben) házhoz
menő rendszerrel végezzük el, mely az 53/500-152 (1. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási időben)
igényelhető.

Ügyfélszolgálat
cím

ügyfélfogadás

telefon / fax

e-mail

honlap

Alsónémedi
GSM üzlet
Szabadság tér 12/a

kedd:
16.00 – 18.00

-

-

-

DTkH Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Pesti út 65.

hétfő: 8.00 - 20.00
kedd- csütörtök:
08.00 - 15.00

53/500-152
53/500-153

ugyfelszolgalat@dtkh.hu

www.dtkh.hu

