i

!:lt*l*

NHSZ Tapolca

:i:§@ i Nonprofit

Kli.

Tisztelt Ingatlan tulajdonos!
Ezúton értesítjük a Hegyesd igazgatási területéhez ártozó ingatlan tulajdonosokat,
hogy Társaságunk az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft külön díjazís nélküli lomtalaníüísi

szolgálíatását a nagydarabos hulladékok elhelyezéséreaz alábbiakban megadott időben
házhoz menő gyűités keretén belül, koncentráltan, megfelelő kapacitás biáosításával a
kikészítettlomokat áNeszi, elszállítja, csökkentve ezzel a lakosságnak okozott
kellemetlenséget. Ennek keretében lehetőség van megválni a hááartásokban keletkezett
nagydarabos hulladékoktól. (Háztartasonként max. 2 m3)

A lomhulladék átvétele. elszáIlítása

az alábbi kitétetek szerint történik:

. egyedi, ingatlanonként történő bejelentés alapján
c a regisztrúció a lomhulladék elszállításához Társaságunk
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ügyfélszolgálaán

személyesen, levélben, e-mailben vagy telefonon történt bejelentés alapján
legkésőbb 2019. úprilis 8-ón 12 órdig kell, hogy megtörténjen (logisztikai
előkészületek és a megfelelő kapacitás megteremtése miatt a megadott időponton
tul erre az évre már nem áll módunkban regisztrációt fogadni)
azáNételnem köáerületről, hanem kózvetlenül az ingatlanokról (kedtésen belül,
illetve a magiánterület aközűthoz legközelebb eső részéntörténő elhelyézéssel)
azátadí§ azingatlan tulajdonos vagy megbízott által személyesen
lomok átvételének és elszállításának pontos időpontja 2019. dprilis I5-e reggel
71őI délutdn 15 ótúig

,Lakosstigi üglfélszolgálatunk ügllfélfogaddsi rendje
és elérhetőségeink:
Ugllfélszolgálat helye: NHSZ Tapolca NonproJit Kft., 8300 Tapolca, Haltípi u. 33.
Személyesen és telefonon (87/j
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Levelezési cím: NHSZ Tapolca Nonprofit Kít., S3a0 Tapolca, Halápi u. 33.
E-mai l c ím : uglíe ls z. tap o lc a@,nhs z hu
Honlap cílz; wwrv.trlrsztapoIca.hu
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kihelvezés szabálvai:
Lomhulladéknakkizárólag a lakosságnál , aháúartásokban képződött, de a rendszeres
hulladékszállításra használatos gyujtőedényekben el nem tretyealáto nagydarabos

hulladék minősül.
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elhasznált, megunt bútorok
edények
szőnyegek

játékok

ruhanemű
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építésiés bontási törmelék (ajtók, ablakok, szaniterek)
háaartási kis- és nagygépe§
távközlési berendezések;
sámítástechnikai, szórakoúáó elektronikai cikkek;
elektromos barkácsgépek, sportfelszerelések;
csomagoló anyagok (hungarocell, nylon zsákok, fóliák, papír, karton)
tehergépjármű gumiabroncs
veszélyes hulladék (festélq hígító, vegyszer, fénycső, elem, akkumulátor)
hráztartásokban keletkező települési hulladék,
szelektív hulladék,
zöldhulladék.

