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Tisztelt Ingatlanhasználó!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy PÉCEL településen a szilárd, a csomagolási és a zöld hulladékszállítás
2015. évben az alábbiak szerint történik:
Havonta egy alkalommal biztosítjuk a szelektív hulladékok (műanyag, papír és fém csomagolási hulladék)
elkülönített, házhoz menő begyűjtését és elszállítását, az alábbi szerdai napokon:

SZELEKTÍV CSOMAGOLÁSI HULLADÉKOK HÁZHOZ MENŐ GYŰJTÉSI NAPTÁRA
2015. PÉCEL
település ÉSZAKI része
(kukás szállítás hétfőn)
január 14.,
február 11.
március 11.
április 15.
május 13.
június 10.
július 15.
augusztus 12.
szeptember 16.
október 14.
november 11.
december 16.

település KELETI része
(kukás szállítás kedden)

település NYUGATI része
(kukás szállítás pénteken)

január 21.,
február 18.
március 18.
április 22.
május 20.
június 17.
július 22.
augusztus 19.
szeptember 23.
október 21.
november 18.
december 23.

január 28.,
február 25.
március 25.
április 29.
május 27.
június 24.
július 29.
augusztus 26.
szeptember 30.
október 28.
november 25.
december 30.

A szelektív gyűjtéshez szükséges zsákokat ingyenesen biztosítjuk, azonban ettől függetlenül bármilyen
áttetsző zsákban kihelyezhető a hulladék.
Üveggyűjtő konténerek a település alábbi 2 helyszínén találhatóak meg:
1. Kossuth Lajos utca 18.

2. Gazda Udvar Rét utca

A zöldhulladék gyűjtéshez szükséges zsákokat ingyenesen biztosítjuk. Az „ág” típusú zöldhulladékot max. 80
cm hosszúságra darabolva, kötegelve kérjük kihelyezni, a szállítás napján legkésőbb reggel 06 óráig.
Ingatlanonként egy alkalommal maximum 0,5³ mennyiségű zöldhulladék kerül elszállításra. A zöldhulladék,
csak a szolgáltató emblémájával ellátott zsákokban kerülhet kihelyezésre.

2015. évi zöldhulladék szállítási napok Pécelen
település ÉSZAKI része
(kukás szállítás hétfőn) + KEDD fele
április 2., 16., 30.,
május 14., 28.,

június 11., 25.,
július 9., 23.,
augusztus 6., 20.,
szeptember 3., 17.,
október 1., 15., 29.,

település NYUGATI része
(kukás szállítás pénteken) + KEDD fele
április 9., 23.,

május 7., 21.,
június 4., 18.,
július 2., 16., 30.,
augusztus 13., 27.,
szeptember 10., 24.,
október 8., 22.,

A hulladékok begyűjtését és szállítását alvállalkozóként a Kunépszolg Kft. (2340 Kiskunlacháza, Völgyi dűlő 165.)
végzi. Szállítással kapcsolatos bejelentés, információkérés: 24/535-535; 20/369-6440
Társaságunk a heti rendszeres hulladékszállítást az eddig is megszokott hétfő, kedd és pénteki napokon végzi el:
HÉTFŐ: A település ÉSZAKI része, a vasút, Damjanich, Reményik Sándor, Petőfi, Várhegy és Újtelep utcák által
bezárt terület.
KEDD: A település KELETI része, az Isaszegi, Kovács és Maglódi út által határolt terület (Isaszegi út mindkét
oldala).
PÉNTEK: A település NYUGATI része, a Maglódi, Kovács és Baross G. utcák és a vasút által határolt terület (a
felsorolt utcák mindkét oldala). Kérjük Önöket, hogy a megszokott rend szerint helyezzék ki hulladékaikat,
legkésőbb reggel 6.00 óráig.

A lomtalanítást évente ingatlanonként egy alkalommal házhoz menő rendszerrel végezzük el. 2015. évben
03.01 -11.15. időszak között. A lomtalanítás e módon történő elvégzése a lakosság számára is kényelmes,
figyelembe véve, hogy nem kell egy meghatározott időponthoz igazodni, telefonon 24/535-535, vagy
ugyfelszolgalat@kunepszolg.hu e-mailen is lehetőséget biztosítunk az időpont egyeztetésére.
A lomtalanítás alkalmával a háztartásban feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat szállítjuk el.
A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás
megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.
Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:
- gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék, egyéb
mezőgazdasági, ipari hulladék;
- veszélyes elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);
- veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
- heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói tevékenységből származó
hulladék.
A lakosság részére helyszíni ügyfélszolgálat működik a Polgármesteri Hivatal épületében (Pécel, Kossuth tér 1.),
minden páratlan hét hétfői napján 16 - 18 óra közötti nyitvatartási idővel.
Központi ügyfélszolgálatunk elérhetőségei:
VERTIKÁL Nonprofit Zrt. 8154 Polgárdi, Szabadság u. 26., tel. 22-576-070, fax. 22-576-071,
e-mail: penzugy@vertikalrt.hu; honlap: www.vertikalzrt.hu
Polgárdi, 2014. december 30.
Tisztelettel:
Vertikál Nonprofit Zrt.

