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TÁJÉKOZTATÓ
ZÖLDHULLADÉK ELHELYEZÉSÉRŐL

A Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft, - az Országos
Hulladékgazdálkodási, Közszolgáltatási Tervben és a vonatkozó
hulladékgazdálkodási jogszabályokban foglaltaknak való megfelelés érdekében lehetőséget teremt Polgáron a lakossági zöldhulladék gyűjtésére.
A zöldhulladék gyűjtés – a lakossági hulladékszolgáltatási szerződéssel
rendelkezőknek - a lakóingatlanon keletkező, más anyagokkal nem szennyezett
fanyesedék, ág, gally, növény, illetve, fű- kaszálék és lomb befogadását célozza.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy amennyiben olyan mennyiségű növényi
maradvány keletkezik az ingatlanán, - amelyet nem kíván komposztálni és a
kommunális kukában sem tud sem elhelyezni -azt 2021. március
26-tólbeszállíthatja az önkormányzat által kialakított gyűjtési helyre.
Gyűjtési hely:Polgár, Bem u. 1. (Arany J. utca felőli kapubejárat)
Gyűjtés ideje:
keddtől – csütörtökig
pénteken délelőtt

9.00-15.00
9.00-12.00

szombat -

szünnap

vasárnap -

12.00-15.00

A beszállítás feltételei:
zöldhulladékot beszállítani ingatlanonként havonta egyszer lehet,
alkalmanként maximum 1 m3 térfogatig, illetve maximum 100 kg összsúlyig.
a beszállítónak önállóan kell elvégeznie a lerakodást a kisegítő személy által
megjelölt helyre, - az ingatlanon elhelyezett 30 m3 konténerekbe.
az ág és a gally maximum 1 méteresre darabolva és kizárólag bekötegelve
kerülhet a konténerbe.
-

az egyéb nyesedéket, fűkaszálékot, falevelet és gyomokat tisztán, maximum
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25 kg súlyú zsákokban lehet beszállítani, amelyet a zsákból a konténerbe kell
üríteni.
a nem megfelelő minőségű és mennyiségű zöldhulladék beszállítása esetén, a
helyszínen lévő kisegítő személy visszautasítja az átvételt.
Fontos a közszolgálató által előírt feltételek szigorú teljesítése: egyéb hulladék (pl.
élelmiszer hulladék, műanyag zsák, üveg, papír karton) nem kerülhet a konténerbe!
Felhívjuk a figyelmet, hogy a zöldhulladék átvételekor regisztrációt végzünk, ezért
kérjük, hogy hozzák magukkal személyi igazolványt és a lakcímkártyát!
Kérjük a lakosokat, hogy szolgáltatást a fenti szempontok betartásával vegyék
igénybe, és ügyeljenek a gyűjtőhely tisztán tartására.

Polgár Város Önkormányzata
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