Tisztelt nyékládházi üdülő ingatlan tulajdonosok!
Az Önök településén 2018. január 1-től a BMH Nonprofit Kft. - BMH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.-, végzi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.
Az üdülőingatlanokra vonatkozó szabályokat a Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2015(V.01.) Önkormányzati rendelete szabályozza az alábbiak szerint:
„5. § (1) A rendszeres hulladékszállítási szolgáltatást a Közszolgáltató a lakosság részére hetente egyszer, évi 52
alkalommal végzi. Kivételt képeznek az idényjellegű üdülőingatlanok, melyek esetében évi 26 alkalommal
történik a szállítás.”
„9. § (2)[8] Az üdülőingatlan használók 6 hónapra: április 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakra kötelesek a
szállítást igénybe venni.”
Ennek értelmében felhívjuk figyelmüket, hogy április 1-jétől megkezdődik a hulladékszállítás az
üdülőövezetekben. Ezeken a területeken a szezon végéig, azaz szeptember 30-ig az alábbiak szerint történik a
hulladékok gyűjtése és szállítása.
Vegyes hulladék gyűjtés:
• Nyékládháza üdülőövezeti területén 2018. április 1-től a korábban megszokott szombati gyűjtési nap
VASÁRNAPI napra módosul, ennek megfelelően az első gyűjtési nap: 2018. április 8.
Szelektív hulladék gyűjtés:
• Az első gyűjtési nap: 2018. április 8. vasárnap
• A gyűjtés a jövőben kétheti gyakorisággal vasárnaponként történik.
Üveghulladék gyűjtés:
• A megyében történő szolgáltatás egységes színvonalának biztosítása érdekében a jövőben új
szolgáltatási elemként bevezetésre került a házhoz menő üveghulladék gyűjtés.
• A BMH Nonprofit Kft. havonta egyszer gyűjti az ép öblös üveget, melyhez átlátszó „ÜVEGHULLADÉK
GYŰJTŐZSÁK” feliratú zsákot (ürítéskor pótolva) díjmentesen biztosít.
• A gyűjtőzsákba az ép, egész sörös-, boros-, pezsgős-, befőttes-, és egyéb öblös üveget kérjük gyűjteni.
Az üveghulladékkal teli zsákokat a járatnapokon reggel 6 óráig, az ingatlan elé közterületre, jól látható
helyre helyezzék ki! A megtelt zsákokért a szállítási napokon cserezsákokat biztosítunk! Kérjük Önöket,
hogy törött öblös üveget és síküveget ne helyezzenek el a gyűjtőzsákban, mert a BMH Nonprofit Kft.
munkatársai munkavédelmi okokból azokat nem szállítják el!
• Az első gyűjtés időpontja: 2018. április 2.
• Az itt feltüntetett időpontot követően minden hónap első hétfőjén érkezik gyűjtőjáratunk Önhöz az
összegyűjtött üveghulladékáért.
Zöldhulladék gyűjtés:
• Zöldhulladékot kizárólag a BMH Nonprofit Kft. logójával ellátott ZÖLDHULLADÉK GYŰJTŐZSÁK feliratú
zsákokban szállítjuk el.
• A gyűjtés a jövőben kétheti gyakorisággal történik.
• Első gyűjtés időpontja: 2018. április 10. kedd
• A zsákokba, illetve gyűjtőedénybe helyezhető falevél, ágnyesedék, vágott fű, gyom, stb. A közterületet
nem szennyező módon a nagyobb méretű faágak legfeljebb 2 cm átmérőig és 1 méter hosszúságúra
darabolva, kötegelve helyezhetők el a zsákok mellett. Munkatársaink a nem kötegelt ágakat nem
szállítják el!
• A zsákokba kizárólag zöldhulladék kerüljön! Amennyiben munkatársaink a zöldhulladékos zsákokban
háztartási vagy egyéb nem odavaló anyagot találnak, akkor azokat nem szállítják el.
• A megtelt zsákokat és edényeket a gyűjtési időpontoknak megfelelően reggel 6 óráig helyezzék ki az
ingatlan elé.
Az üveg-, szelektív-, és zöldhulladék gyűjtéshez szükséges zsákokat térítésmentesen biztosítjuk Önök számára.
További zsákokat hulladékudvarainkban illetve ügyfélszolgálatunkon igényelhetnek.
További információkért látogassanak el honlapunkra a www.bmhnonprofit.hu weboldalra.
BMH Nonprofit Kft.

