ZALAISPA
Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Zrt.
Székhely: 8798 Zalabér, 3096/12. hrsz.,
Tel: 92/707-510
Levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 1.
e-mail: szamlazas@zalaispa.hu

SZELEKTÍV
HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI
TÁJÉKOZTATÓ

A házhoz menő szelektív gyűjtés során a ZALAISPA Nonprofit Zrt - a kommunális hulladék gyűjtéséhez hasonlóan - a
hasznosítható szelektív hulladékokat, közvetlenül az ingatlan elől gyűjti be az erre a célra kiosztott 120 l-es emblémás
sárga színű zsákokból. Amennyiben ez nem áll rendelkezésére, a hulladékot egyéb (átlátszó) zsákban is kihelyezheti, de
FEKETE SZÍNŰ ZSÁKBAN A HULLADÉK NEM KERÜL ELSZÁLLÍTÁSRA!
Kérjük, hogy a műanyag palackokat, flakonokat laposra taposva, a karton újságpapírokat összehajtva rakják a gyűjtőzsákokba, vagy kötegelve a gyűjtőzsák mellé. Kérjük, hogy soha ne tegyenek a zsákokba zsíros, olajos élelmiszerrel,
vegyszerrel szennyezett hulladékot, valamint ismeretlen anyagot, szemetet.
A ZSÁKOKAT A SZÁLLÍTÁSI NAPON 06.00 ÓRÁIG SZÍVESKEDJENEK KIHELYEZNI!

MI KERÜLHET
A SZELEKTÍV
HULLADÉKGYŰJTŐ
SÁRGA SZÍNŰ
ZSÁKBA?

• Ásványvizes, üdítős palackok (PET) kilapítva
• Műanyag, csomagoló fóliák, nylon táskák, tasakok
• Élelmiszer tárolására használt műanyag flakonok, kannák (kimosott állapotban)
• Fémcsomagoló anyagok (üdítős – és sörösdobozok, konzervdobozok)
• Újságok, folyóiratok, hullámpapír, kartonpapír, könyvek, füzetek, papír tartalmú italos dobozok

FONTOS!

A nem megfelelő hulladékot tartalmazó szelektív zsákok nem kerülnek elszállításra!

A gyűjtőzsákba egyéb,
akár műanyagból, akár fémből
készült tárgyak
(pld: virágcserepek, törött
edények, játékok, írószerek,
bútorok), ruhanemű, elektronikai
eszközök, hungarocell
és háztartási szemét
nem kerülhetnek!

MIKOR ÉS HOGYAN SZÁLLÍTJÁK EL?

Minden településen más-más időpontban gyűjtünk,
a pontos időpontról kérjük, szíveskedjen ügyfélszolgálatunkon
vagy honlapunkon érdeklődni.

Kérjük, hogy a szelektíven gyűjtött hulladékot kizárólag a megjelölt szállítási napon helyezzék ki. A kihelyezés tekintetében kérjük, szíveskedjenek figyelembe venni, hogy munkatársaink a szállítást 06.00 órától kezdik meg. A szelektív hulladékok szállítását ünnepnapokon is
elvégezzük, ha az ürítési nap ilyen napra esik.
A gyűjtőjáraton dolgozó kollégáink minden alkalommal annyi üres szelektív hulladékgyűjtő
zsákot helyeznek el ingyenesen, amennyi szelektív hulladékkal teli zsákot Ön kihelyezett, de
maximum 5 darab zsákot tudunk biztosítani.
Ha valamiért Önnek többre van szüksége, kérjük, hogy igényét szíveskedjen ügyfélszolgálatunkon jelezni.
A szelektív hulladékgyűjtés kizárólag lakossági ügyfeleink részére díjtalan!

