LOMTALANÍTÁS TÁJÉKOZTATÓ
A lomtalanítás igénybevételéhez időpont egyeztetés szükséges az info@zoldbicske.hu címen vagy a +3622350111
telefonszámon.
A lomhulladék nem helyezhető ki közterületre, magánterületen, lehető legközelebb a kapuhoz kell elhelyezni.
A lomtalanításkor valakinek otthon kell tartózkodni, aki a kiállított szállítólevélen aláírásával igazolja a lomtalanítás
megtörténtét, valamint azt, hogy csak az általa átadott hulladékot szállítottuk el.
A lomhulladék rakodását csak a lomtalanítási tájékoztató átvétele és az átvétel igazolása után kezdjük el.
A lomhulladék fogalmát a hulladékról szóló törvény eképpen határozza meg: "az ingatlanhasználótól a
közszolgáltató által a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében
rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja", tehát olyan lakossági hulladék, amelyet csak azért nem a
hetenkénti gyűjtési napon szállítunk el, mert nem fér bele a kukába.

IGEN
Példák a lomtalanítás keretében elszállítandó hulladékokra, mivel a tárgyak hiánytalan listája nem állítható össze:
bútorok, kerti bútorok, matracok, szőnyegek, paplanok, kerékpárok, rollerek, lavórok, hordók, törött kukák, műanyag
rekeszek, zuhanyfülkék, sílécek, szánkók, gyerekülések, babakocsik, vetítővásznak, nagybőgők tokkal, vagy tok nélkül,
hintalovak, stb.
A környezet kímélése érdekében a lomtalanítás alkalmával a személygépkocsi gumiabroncsokat és a hiánytalan
elektronikai hulladékokat, valamint az üveg csomagolási hulladékot (sörös-, boros-, befőttes üveg) is átvesszük.
Sok olyan tárggyal is találkozunk, amely még hibátlan, és egyetlen "bűne", hogy feleslegessé vált. Kérjük, hogy
mielőtt elszállíttatják, gondolják végig, hogy a környezetükben kinek lehet szüksége rá!

NEM

Az alábbi hulladékok nem szállíthatók el a lomtalanítás keretében:
- ami a kukába beletehető és belefér (kukában vagy előre megvásárolt többlethulladékos zsákban szállítjuk el)
- ami kézi erővel nem rakodható (nehezebb mint 50kg)
- csomagolási karton-, papír-, műanyag- és fém hulladék, könyv, füzet (ezeket a szelektív gyűjtési napon szállítjuk el)
- építésből-bontásból származó hulladék (beton, tégla, cserép, szigetelés, vakolat, bitumenzsindely, síküveg, stb.)
- gépjármű alkatrész
- mezőgazdasági és ipari termelésből származó hulladék
- veszélyes hulladék (olaj, olajos kanna, festék, oldószer, akkumulátor, szárazelem, permetezőszer, stb.)
- zöldhulladék (fatörzs, ág, nyesedék, lomb)
- vegyes hulladék (amit hetente elszállítunk a kukák ürítése során)

KOLLÉGÁINK CSAK A TÁJÉKOZTATÓBAN FOGLALTAKNAK
MEGFELELŐEN JÁRHATNAK EL, MINDEN SZABÁLYTALANSÁG A
FIZETÉSÜK CSÖKKENTÉSÉHEZ, VÉGSŐ ESETBEN AZ ÁLLÁSUK
ELVESZTÉSÉHEZ VEZET!
KOLLÉGÁINK KELLEMETLENNEK ÉRZETT HELYZETBEN ELHAGYHATJÁK,
VESZÉLYESNEK ÉRZETT HELYZETBEN KÖTELESEK A HELYSZÍNT
AZONNAL ELHAGYNI! ILYEN ESETEKBEN LOMTALANÍTÁS CSAK A
KÖVETKEZŐ ÉVTŐL VEHETŐ IGÉNYBE.

