TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRŐL
ÉS A GYŰJTŐAKCIÓKRÓL
GYŰJTÉSI ÚTMUTATÓ
A szelektív hulladékgyűjtő zsákokba és konténerekbe
egyéb háztartási-, lomtalanítási és veszélyes hulladékot elhelyezni TILOS!
SZELEKTÍVEN GYŰJTÖTT PAPÍR, MŰANYAG, FÉM ÉS TETRA-PAK VEGYESEN
Gyűjtési módja: kiöblítve, laposra hajtogatva/taposva áttetsző zsákban, papír és karton kötegelve
(lakótelepi lakosoknak gyűjtőszigeten)
kartondoboz, hullámpapír, élelmiszerek- és kozmetikai cikkek papírdobozai
színes- és fekete-fehér újság, szórólap, prospektus, irodai papír, füzet, telefonkönyv
színes- és víztiszta PET jelzésű palack, kupak (pl. üdítős, ásványvizes)
kozmetikai és tisztítószerek flakonjai (pl. samponos, öblítős, mosogatószeres)
reklámszatyor, nylonzacskó, csomagolófólia, fólia (zsugor és strech)
joghurtos, tejfölös és margarinos dobozok
Tetra-Pak italoskarton-dobozok, alumíniumos italos doboz, alufólia, fém konzerves doboz
ÜVEGHULLADÉK
Gyűjtés módja: kiöblítve, gyűjtőszigeteken
A gyűjtőpontok helyszínei:
Pesti úti lakótelep - Szilágyi utca, meglévő szelektív gyűjtősziget mellett
József Attila utca - Sport utca sarok
BV lakótelep - Ráckevei út 4., meglévő szelektív gyűjtősziget mellett
Az üveghulladék gyűjtő konténerekbe kizárólag kiöblített, víztiszta italos üveg (fehér, színes vegyesen), valamint befőttes
üveg helyezhető.
Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy a konténerekbe NE DOBJANAK BELE ablaküveget, autóüveget, zárókupakot,
fénycsövet, izzólámpát, porcelánt, kerámiát, szennyezett üveghulladékot, továbbá semmilyen egyéb hulladékot.
ZÖLDHULLADÉK
Gyűjtési módja: falevél, lomb, egyéb növényi részek - VERTIKÁL feliratú, zöldhulladék gyűjtőzsákban
ágak, gallyak - max. 80 cm hosszúra vágva, kötegelve
LOMTALANÍTÁS
Gyűjtési módja: évente, ingatlanonként egy alkalommal, (a Pesti úti és a BV lakótelepen lévő társasházak esetében az
évente 1 alkalom társasházanként értendő) házhoz menő rendszerben
A lomtalanításra április 1. és október 30. közötti időszakra, személyesen, telefonon (24/535-535) vagy e-mailen lehet
időpontot egyeztetni. A nagydarabos lom (pl. bútorok) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás
érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.
NEM KERÜL ELSZÁLLÍTÁSRA:
−

gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi- és állati hulladék, építési-bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék
− veszélyes elektromos és elektronikai hulladék
− veszélyes hulladékok, gumiabroncs
− heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék

ELEMEK, KISMÉRETŰ AKKUMULÁTOROK, IZZÓK, FÉNYCSÖVEK, FÉNYFORRÁSOK
Gyűjtési módja: a Polgármesteri Hivatalban, az iskolákban, az óvodákban, a Bölcsődében és a Művelődési Központban
kialakított gyűjtőpontokon elhelyezve
ELEKTROMOS- ÉS ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTŐ AKCIÓ
Gyűjtési módja: negyedévente, az iskoláknál és az óvodáknál leadva

Legközelebbi gyűjtési időpont: 2016. április 7-én, csütörtökön - 07.30-13.00 óra között
Az akció során az alábbi hulladékok begyűjtése történik:
TV, videó, DVD lejátszó, magnó, rádió, hűtőgép (csak motorral), centrifuga, háztartási kis- és nagygépek, információs és távközlési
berendezések, mobiltelefon készülék, elektromos és elektronikai barkácsgépek, szerszámok, gáztűzhely, gázbojler, mikrohullámú sütő,
elektromos sütő, számítógép és tartozékai, nyomtató, számológép, lemezjátszó, szárazelem, akkumulátor, izzók, fénycsövek, stb.

További részletek: Tököli Polgármesteri Hivatal - Műszaki Iroda (hivatal@tokol.hu; 06-24-520-900)

