HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS
Tisztelt Lakosság!
A Közszolgáltató Dunaföldvár egész területén a 2019. évben havonta 2 alkalommal szállítja el
szelektív hulladékot az alábbiak szerint:
A sárga színű zsákban gyűjtse a műanyag és fém csomagolási hulladékot:
• műanyag üdítős, szörpös, ásványvizes palack (PET)
• műanyag flakonok (mosogató-, mosó-, tisztítószeres, öblítős, tusfürdős, samponos)
• műanyag zsugor- és sima fóliák, bevásárló szatyor
• fém italos (üdítős, sörös) és konzerves dobozok
A fenti műanyag és fém hulladékokat kiöblítve, laposra taposva tegyék a gyűjtőzsákba!
A kék színű zsákban gyűjtse a papír hulladékot-:
• újságpapír. prospektus, irodai papírok, papírzacskó, karton doboz
• többrétegű italos karton doboz (tejes, gyümölcsleves)
A többrétegű italos kartondobozokat kiöblítve, laposra taposva tegyék a gyűjtőzsákba!
A zsák méretét meghaladó papírhulladékot kötegelve tegye ki (hullámpapír, nagy méretű kartondobozok)!
Az üveg hulladék gyűjtése:
• italos üvegpalack
• befőttes üveg
Az üveg csomagolási hulladékot a településen megtalálható üveggyűjtő edényekbe helyezzék el!
Kérjük, ne helyezzen az üveggyűjtőbe poharat, tükröt, ablaküveget, szemüveget, porcelánt, fénycsövet,
izzólámpát, hőálló üvegtálat, szélvédő üveget!

A zsákok átvételét az alábbi elérhetőségen biztosítja az Önkormányzat:
7020 Dunaföldvár, Reiter köz 7/B. (VOLT MÁTRIX ÉPÜLETE)
Hétfő:6:00-14:30
Ha esetlegesen elfogyott a szelektív zsákja, kiteheti átlátszó műanyag zsákban a szelektív hulladékot.
Kérjük, a szelektíven gyűjtött hulladékokat a zsákokban a „házhoz menő gyűjtés” napján reggel 6 óráig az
ingatlanuk elé szíveskedjenek kihelyezni úgy, hogy az a forgalmat ne akadályozza! Kérjük azokat a
lakosokat, akik későn tették ki a zsákokat és nem vitte el a gyűjtőjárat, akkor azok legyenek szívesek
visszavinni saját ingatlanon belülre!
Dunaföldváron az alábbi szelektívgyűjtő szigetek maradnak meg teljes körűen:
Ifjúság tér, Hunyadi park és Hunyadi tér.
A többi gyűjtőszigeten csak az üveghulladék gyűjtő marad meg!
Kérjük, hogy ne helyezzenek a tároló mellé szelektív hulladékgyűjtő vagy egyéb zsákokat!
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Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét!
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