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KOMUNP.LNY ODPAD PAPIER :' "

Papir:
ujsag, magazin, kartondoboz
a avUitesbe oem vale): ptszkos es zslros papir folta,
ceiotan. csomagok a vajt61 joghurttol, tetrapal< csomagok,
:somagok a tojast61

Uveg:
az ures [:ivegpalackokat es a tablauveqet, oszettort
allapotba kerjuk leadni ,
Ia avUitesbe oem val6: porcelan, tukrok, autouveq, huzal
uveg, uvegbeton, izz6 es fenycso, weg mas anyaggal
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Vegyes muanyag: HOPE LOPE PP

foliak, rmianyaq csornaqolas, rmianyaq palackok, ladakat,
rnuanyaq szekeket, rruianyaq palackok az oblltoszerrtol.es
tisztit6szerek flakonjaL
a gyujtesbe nem vaI6:: tetrapak,szennyes rmlanyaq
palack (olaj), padloburkolatok.larninalt.rnatrac, tisztito
szerek, arnyekolok, szifonok, ro1l6,muanyaq csovezetekek,
porszfvocso.piszkos follak epitkezesbol, rnuanyaq mas
adalekanyaqokkal, guma, pakolasok, neon borft6k,
polisztirol, uszoda, zuhany, aut6 rnuanyaqalkatresz,
lokharltok, plexiuveq, lexan, tetOszerkezet

Elektronikai hulladek:
elektro keszillekek, kapcsol6k, szarnltopepek.televlzlo, hi-fi
kesziilekek. Az elektronikai hulladek, muszaj hogy egeszbe
legyen, nem darabokba
a gyUitesbe nem val6: belelt radiatorok, gaz keszulekek,

Veszelyes hulladek:
elemek, akkurnulatorok, fenycsok, oldoszerek, abszorbensek,
szuroanyagok, olajszurok, hajt6mu-es kenoolajok, festekek,
csomagolasok tartalmaz6ak veszelyes hulladek maradekokat.
Felhivja csak az eredeti csornagolasban r rnlutan igazolja magat
szemelyesgazolvanyial.
a gylijtesbe nem val6 eternit, iivegvata, polisztirol,Fem burkolatok:

aluminium dobozok alkoholos es alkoholmentes
iiditoktol - kerjiik oszeroppantanl,
a gyUitesbe nem val6:
alu folia.fern burkolat mas anyagokkal oszetetelve,
csomagok a tabletaktol.
Kompozit (oszetett csomagoliis) - VKM
(tatrapak):tiszta ital dobozok uditoktol, tejtol, tejf61tol

Elvek a telepulesi hulladek ijsszegy(ijtesere~
1. A telepiilesi hulladek, amely nem lesz a hulladek ladaba, vagy
a muanyag zsakokba arra szanva elhelyezve (piros

log6 FURA), nem lesz elszallltva .
2. A szemetes kukakat es a muanyag zsakokat, legyenek oly
szivesek, elhejezni a kapu ele legkesob 6:30ig a kivitel napjan .
3. A kivitel napjan, lehetseqss, hogy a hulladek, csak az esti

Pet palackok:
rnuanyaq palackok alkohol mentes uditoktol
Kerjuk a nagysagot kicsinyitani,
oszeroppantani.
a gyujtesbe nem val6:
szennyes muanyag palackok olajt61, tetrapak, bandaszka,
rnuanyaq palackok az oblltoszerrtol.es egyeb

A falu csak a falu lakosainak nem a valalkozOknak
kozvetitl a szelektiv gyfijtest es a veszelyes hulladek gyujteset.
A valakozok, akik szeretnek a szelektiv gyujtes es a veszelyes
hulladek gyujteset elvitelet bisztositani a Fura, s.r.o., vatlalattal,
tontos maqan szerzodest alapitani.

A valogatott betakaritas zsakszeru modon tortenik.

PET

A szelektiv gyujtes muanyag tasakokba gyujtodik nem muanyag ladaba,
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