LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
A
ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft.
értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy szolgáltatási területén
lim-lomtalanítást végez.
A lomtalanítás díjmentes.
A lomtalanítás alkalmával minden, a szeméttárolók környékére kihelyezett nagyobb
terjedelmű hulladék (pl.: bútor, edények, egyéb feleslegessé vált eszközök, tárgyak)
elszállításra kerül. A nagyméretű lomokat (pl.: ágy, szekrény, ülőgarnitúra) szétszedett
állapotban kell kihelyezni úgy, hogy az kézi erővel könnyen mozgatható legyen.
Kérjük, hogy az ilyen jellegű lomokat az ütemezés szerinti napokon
legkésőbb reggel 6 óráig a közterületre kihelyezni szíveskedjenek!
A lomtalanítás keretében nem szállítja el a szolgáltató: a mezőgazdasági és egyéb
szerves hulladékot (pl.: trágya, élelmiszer-hulladék, állati eredetű hulladék), a veszélyes
és mérgező anyagokat (akkumulátor, pala, festék, lakk, ragasztó, növényvédőszer és
azok tárolóedényei stb.), valamint a föld, építési és bontási hulladékot, illetve a többlet
háztartási hulladékot.

Lomtalanítás pontos ideje ÓZD településen:

2017. április 3. – 2017. április 7.,
2017. április 12.
Bővebb információkért keressék ügyfélszolgálatunkat vagy ügyfélpontunkat az alábbi
elérhetőségek bármelyikén:
Kazincbarcikai Ügyfélszolgálat
Ózdi Ügyfélpont
3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1.
3600 Ózd, Zrínyi út 5/a.
06 48 799 300
ugyfelszolg@zoldvolgy.hu
ugyfelszolg.ozd@zoldvolgy.hu
A lehetséges változások miatt kérjük, kövessék weboldalunkat!
www.zoldvolgy.hu

Köszönjük együttműködésüket!

2017. április 3. (hétfő)
Béke- telep, Újváros tér környéke, Szentsimon, Bolyok, Zrínyi
Miklós út 2-12.
2017. április 4. (kedd)
Március 15. út és bekötőútjai, Kerekhegy, Ráctag, Petőfi út,
Uraj, Iparvasút út
2017. április 5. (szerda)
Damjanich út, Szenna, Kőalja út, Rozsnyói út, Tábla, Velence
telep, Vasút út
2017. április 6. (csütörtök)
Várkony, Kistó, Mekcsey út, Kertváros, Bánszállás, Center,
Susa, Munkás út, Ív út, Bajcsy-Zsilinszky út, Alkotmány út, Új
telep, Kiserdőalja, Váci Mihály út, Szabó L. út
2017. április 7. (péntek)
Vasvár út, Kisamerika, Nagyamerika, Meggyes, Cipó,
Városközpont, Mogyorósvölgy, Táncsics telep, Révai út,
Bányász út, falu és környéke, József A. út, Pázmány út
2017. április 12. (szerda)
Somsály, Hódoscsépány, Nagyvölgyi út és bekötőútjai,
Gubonna és környéke,
Zrínyi Miklós út 14. számtól

