SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS TÁJÉKOZTATÓ
szelektív kukadékenyek váltják a "sárga zsákos" gyűjtést
Településünkön a szelektív hulladékgyűjtés fejlesztéseként az STKH 2022. júniusától bevezeti a
hulladékedényből történő szelektív gyűjtést a műanyag-, fém- és társított karton (Tetra Pak) csomagolási
hulladék esetében.
A sárga fedelű kukaedények az eddig használt "sárga zsákokat" váltják ki a házhoz menő rendszerben
működő szelektív hulladékgyűjtés során. A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
tulajdonában lévő szelektív kukaedényeket szöveszöveg
az STKH biztosítja ügyfelei részére.
A szelektív edényes hulladékgyűjtés szabályai
Az STKH 3 fős háztartásig 120 liter, 4 fős háztartástól 240 liter méretben biztosítja díjmentesen az
edényeket. (Az időszakos szerződéssel rendelkező ügyfelek 120 literes edényre jogosultak.)
A szelektív edények bevezetése a sárga zsákok használatát váltja ki, így a 2022. júniusától a közszolgáltató
nem oszt sárga cserezsákokat.
A szelektíven gyűjthető hulladékfajták szabályozása nem változik, így az eddig gyakorlatnak
megfelelően az alábbi hulladékok helyezhetők a szelektív edénybe:
Műanyag csomagolási hulladék
PET palack kupakkal együtt
száraz mosószeres flakon
nejlonszatyor, tasak
joghurtos, margarinos doboz

Fém csomagolási hulladék
üdítős- és sörös italdoboz
fém konzerves doboz
állateledeles fémdoboz
fólia és dobozcsomagolás

Társított karton (Tetra Pak)
csomagolási hulladék
gyümölcsleves kartondoboz
tejes kartondoboz

A kukába a hulladék üresen, száraz és összelapított formában dobható.
A papír gyűjtése változatlanul kék zsákból történik. A tojástartók, az újságok és a nagyméretű
kartonok kötegelve a kék zsák mellé kihelyezhetők.
A szelektív hulladék elszállítása
Ha az edény mérete nem elegendő a műanyag fém és társított karton (Tetra Pak) csomagolási hulladék
szöveg bolti forgalomban kapható, átlátszó zsákban kihelyezheti.
kihelyezésére, a többlet hulladékot bármilyen
A szelektív edényes gyűjtés időpontja megegyezik a zsákos gyűjtés időpontjával, az időpontok részletes
listája megtalálható a közszolgáltató weboldalán a hulladéknaptárakban. A gyűjtés napján történő
szöveg 5 órás kihelyezés változatlanul feltétele az elszállításnak.
reggel
A sárga fedelű kukadény kizárólag csomagolási hulladékok szelektív gyűjtésére használható.
Fontos, hogy szabályosan kezelje a szelektív hulladékot
Amennyiben a szelektív edény nem az előírás szerint megfelelő anyagú hulladékot tartalmazza, úgy az
STKH munkatársai a hulladékot nem tudják a szelektív gyűjtés keretében elszállítani. Ebben az esetben
a kuka tartalmának rendbetételéről, továbbá a mellé rakott egyéb, nem odaillő hulladék
kezeléséről is az
szöveg
ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia!
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