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LN(OSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS HULLADÉK ELSZÁLLiTÁSRÓL

Tisáelt Lakosság!

Az lNNo_-Szo]nok Nonprofit Kft, tájékoáatása alapján alábbiakban értesitem Önöket az lNNo-Szolnok Nonprofit
kft, által biztositott rugalmas lomtalanitásról, zöld hulladék g}űjtéséről, illetve a szelektív hulladék eyújtéséúl,

RUGALN,í,{S LoMTALANÍTÁs:

. Az lnno-Szolnok Nonprofit Klt,2016. áp lis ]-tó] egyéni lomtalanítás keretében szállitja el a lakossági
háziaúásokban keletkező lomokat.

' A lomta]anítás során ingatlanonként (lakí§onként) mnximum 3 m3 mennyiségig azon nas/alambos
hulladékok kerülrrek begyűjtésre, amelyek a hááartásokban, az élefuitelszerű használat mellett keletkező
olyan lakossági hulladékok, amelyek méIete, illetve súlya miatt nem helyezhetók el a lakossági
hulladékg}űjtő edényekben,

keretéhen adékokál N INNO-S7olnok Nonníofi

. zsákban €lh€lyezett kommunáli§ hullBdékot (ez nem td/íozika lom kalegóriába) , y€§zélyes hulladékot
@l _ 

pala. ílllékes dobozok olajo.s edények, pl.óglszerek, akkumulóior sló,j -építé;i törmeléket,
vállálkozá§i tet é keny§égből §zá rm azó huiladéiőt(pl, autó alkatrészek-, síklvág stb.j _gumiabroncsot,
-el€ktroíikai hulladékot, faágakatt nye§edéket,

. A lomtalanítá§ évente e§szer egvénil€g kérhető valam€lyik háztartá§i hullaalél§zállitással azonos
naDra (kuka ürités naDiíral.

, Lomtalanítás iránti igényét leadhaü a telefon o11a2.01271-0452.20/426-4089.'7 0l7 03-5020 telefonszáTrokon,
vagy személyesen igályelhet aZ INNo-Szolnok Nonprofit Kft, üg/félszolgálatán munkanapokon 8 és 16
óra között ügÉélkódja megadásáva], legalább eg.v hóttel a kívánt időDont előtt.

. A lomta]anítási szolgáltatást csak a dí.jhátraléktal nem rendelkező ingatlantulajdonosok vehetik igénybe,

' A lonhu]ladék átadása közvetlenül történ ik a közszo lgáltatónak, a lomhulladék közterü letre nem helyezhető
ki. Csak az előre bejelentett címekr.ől szállítják el a lomot,

ZÖLD HULLADÉK ELSZÁLLiTÁSI

. 2017. január l-tői az INNo-Szohrok Kft. a zöldlrulladékok átvéte]ét rendszercs gyűjtőjáratban valósítja
]neg,

. Az alábbi időpontokban szelevény terül€tén az ingatlan elé kihel),ezett, maximum 0,5 rrr3 mennyiségű
Zöldhulladékot elszállítia a szolgáltató 2019. évben az alábbi nalokonI

_ május 24. (péntek)
-június 21. (péntek)
-július 19. (péntek)
- augu§áus 23. (pentek,
_ s7eplember 20, (péntek]
_ október 25, (péntek)
- no\ember 22, (péntek)



. Zöld hutladékok kiizé irrtoznak á levágott gat|yák, fűuye§edék, egyéb növényi ré§zek, avar hullAdék
(diófa le!élés len]ó NI]NII !],

. Az ágakat naxirnLrrn I lnéteres nag)ságúla daraboIva. kótegekben átkötve kéíi kihel)' ezni a szolgálrató,

. AZ lN\O-Szolnok Nollprofit Klr. kéri. hogJ a Zöld hulladékok rakodáSla alkalnlas módon kerijljenek
kihel}eZésle. kölesel!e. \,a$,Zsákokban. Zsatkbalr kiheliezett ZöldhUlladék kőzé kommLrnális- vagy egl,éb

ncnr Zijld hulladékot elhellezni TlLoSI A netn nregl'eleió tartalnrú zsákokat, il] aZ ómleszive kihel},ezett.

\ag\ lúllnéreieS zöldhulladékokai nem sZállitiák elI

HÁZHoZ MENő sZELEKTí\, GYúJTÉSi

. Tá]ékozlaon Önökel. hog}, a ..háZho7 menii" szelektív huIlacléli gyiijlési napok Szeltvény terűl€tón 2019.

évben i köyetkezők:

nájuj l0, (pénllrk)
júllius ], (péntek)
jú]iu5 5, (pénlek)

augLtsztus 9. (péntek)
s7eplembel6 (pénlel()
okióbcl l ]. (péntek)
novenber íJ (péntck)
d§cember 6. (pénlek)

napokon aZ it)gatlanok elé kihel]"ezvc:

.A. műantng é§ félnhulladékok eg!azon. bánnil!en áriárszó zsákban, a papirhulladókok l!|]!!
kötegeh,!j. kihcl},czve a lakóingellan elé,

A Upír l:! ]űdnyag hullúlék,:,| i? kewfjlk ö!!:e, ill. ne fukJlik ugvan1zan zn'khl:

AZ átlátszó zsákba kizárólag az alábbj rni]alryag- és fónr csomagolási hutladékokat tehetik:

. Mr!rr]3c!U!4!§k, az ásVányviZeS és űdítős palackok. a kozmetikai. illeiv€tiSztitószerek

llalro{ai, A palackokal kitiblitclt álIapotban, iapít!a szi\esked]enek a 7sákokba heIlezni,
. Fénlrulledé!: alumírlium italdobozok lapit!a, tisztán, elnrcsott konzcrvdobozok. Fontos, hog} a

palackokat. llakolrokat. dobozok.rt laposla laPossL]k. meú igy löbb tir e1 lrelólük a zsákban, ós

kölürycbben lálolharó. szállitható,
Ür,eeet ne tegyen e zsákba. nleft. ha ellölik. kijnn}en kivághatia a Zsákot. ós balesetet okozhatl

,4 :\ákok.!t leEr-üe k s:ívrek alaPasu bekötni!

A Danil l]dbr!!]ibit§gq!§-jLt!öos tlglkartondobozokban, kerijliön kihelt,ezésre a7 ing.ttlan elél

A g}iii!ósre átadható Pepn,hulladék üták: (KüLóN, ELKüLöNiTEl'l EN kihelyezve|) papir kaIlondobozok

(lapi§,a), sZínes vag} lckctc-t'ehér újság, ío]yóirat. fuZel. könirv. íróÉ:éppapíí. papírzacskó,

A megtelt Zsákoket és a papírhulladékoí legyenek szívesek a megadolr g},iijtési nap reggelén 6,00 óráig

kihe1]-ezni az ilrgailanok elé|

A sZállítás Solán nincs korIátozva a kihelvezeti szelektiv hulladékok m§nnyisége, Bálnlil},en nléretii és db

§Zámú szelckti\ hullacléko1 elszállíi a szolgáltató, anrennyiben az a fenti feltételck szerint lett sZá]Iitásra

Az i§kola §zer\,€zósóben 20l9. máius 23-án hulladékg!,űités lcsz, Kérem a Tisztelt Lakosokat.
amcnnviben van DaDir yag\, \,as hulladékuk iel€zzék a g},ermekck vagy az iskola íelél

. ..:|,'. la ' "-_.-,. |* ,: '- ,!* . Lfr^\
(erekesné dr, Holló llelga '
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Szelerén1- 20l9, má]tts 02.


