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Tisztelt Lakosság!
Az Önkormányzat a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. (és alvállalkozó a Zala-Müllex Kft.)
közreműködésével lomtalanítási akciót szervez, melynek időpontja
2018. Szeptember 6-án(csütörtökön) lesz.
A lom hulladékokat az átvételei napon, reggel 7:00 óráig kell kihelyezni a lakóház előtti,
teherautóval megközelíthető területre.
Az akció keretében kizárólag a nagy darabos lomhulladékok kerülnek elszállításra!
2012. évi CLXXXV. törvény alapján lomhulladék az a háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás
keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja.
A Zalai Közszolgáltató Kft. a településen szervezett lomtalanítási akció keretében az alábbi nagy
darabos, szilárd hulladékokat szállítja el:





bútorok, berendezési tárgyak, (pl.: ülőgarnitúra, polc, szekrény, asztal, szék, fogas, szőnyeg, nem
elektromos konyhai eszközök, edények stb),
kerti bútor garnitúra,
nagyobb játék,
lakóingatlanonként egy garnitúra (maximum 4 db) személyautó, vagy motorkerékpár
gumiabroncs, felni mentes állapotban.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján nem számítanak
lomhulladéknak, ezért a lomtalanítás során nem kerülnek elszállításra:









vegyes háztartási hulladékok (zsákolt állapotban sem)(ruhát sem)
csomagolóanyagok (pl.: öblösüveg, PET palack, fólia, karton stb.),
építési-bontási hulladékok (pl.: építőanyag maradék, törmelék, WC csésze, kibontott ablakkeret,
redőny, ablaküveg, szigetelőanyag, burkolatok, lambéria, tapéta stb.),0
mezőgazdasági, kertészeti és kerti hulladékok (pl.: ág, gally, agrofólia stb.),
veszélyes hulladék, és azok göngyölegei (pl.: gyógyszeres dobozok, festékes, olajos, lakkos
flakonok, akkumulátor, elemek, vegyszeres dobozok, kannák, növényvédőszer, fáradtolaj stb.)
valamint járműalkatrészek, járművek bontásából származó hulladék,
elektronikai és elektromos berendezések (pl.: televízió, monitor, hűtő, számítógép, mosógép stb.)
és ezek bontásából származó hulladékok,
tehergépjárművek, mezőgazdasági munkagépek gumiabroncsai, személyautó gumiabroncs
felnivel, illetve a meghirdetett mennyiség felett,
továbbá nem kerülnek elszállításra a felsorolásból kimaradt egyéb, üzletszerűen folytatott
tevékenységek hulladékai.

A lomhulladék és a vegyes hulladék fogalomkörébe nem tartozó, egyéb háztartási hulladék átadási
lehetőségéről érdeklődjön az Önhöz legközelebbi hulladékudvar üzemeltetőjénél.
Közreműködésüket előre is köszönjük!
Egervár, 2018. augusztus 10.
Tisztelettel:
Gyerkó Gábor sk.

