T ÁJ É K O Z T A T Á S
egyes közterületi üveghulladék gyűjtő helyek megszüntetéséről
2016. decemberében a ZV Nonprofit Kft. a házhoz menő szelektív gyűjtés bevezetésével
összefüggésben átstrukturálta a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket. A szigetek helyén jelenleg
kizárólag üveghulladék gyűjtésére szolgáló konténerek vannak elhelyezve, a rendeltetésre utaló
felirattal ellátva. A változásról több, a lakosság tájékoztatását szolgáló felhívás is megjelent a
helyi médiában. Mindennek ellenére az elmúlt hetekben egyes üveggyűjtő konténerekben és a
konténerek melletti közterületeken jelentős mennyiségű vegyes lakossági hulladék
halmozódott fel. Január elején már összegyűjtésre és elszállításra került az illegálisan
elhelyezett hulladék, a szabálytalan gyakorlat azonban sajnálatos módon továbbra is
folytatódik.
A közterületi üveggyűjtő konténerek használatával kapcsolatos kedvezőtlen tapasztalatok miatt
2017. február 1-jétől a többszintes beépítésű Városközpont területén, valamint a Falu
térségében a közterületi üveghulladék gyűjtő helyek működését megszüntetjük, az
üveggyűjtő konténerek bevonásra kerülnek.
A lakosság számára lehetőség van a továbbiakban is az üveghulladék szelektív gyűjtésére. A
nagyobb bevásárló központokban, áruházakban (pl. Tesco, Interspar) működő szelektív
gyűjtőhelyeken a műanyag palackok, elektronikai hulladékok, stb. mellett az üveghulladék is
elhelyezhető.
Ezúton is felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az egyéb szelektíven gyűjthető
hulladékok (műanyag, papír, fém) tekintetében – a társasházak és szövetkezeti lakások részére
is – biztosítottak a házhoz menő szelektív gyűjtés feltételei. A társasházak és szövetkezeti
lakások részére lépcsőházanként 1 db 240 l-es szelektív (kék-sárga) edényt biztosítunk
díjmentesen, melyet a ZV Nonprofit Kft. Ózd, Zrínyi út 5/A. sz. alatti telephelyén kell
átvennie a közös képviselőnek. A szelektív edények átvételét és beüzemelését követően a
többszintes épületeknél is beindul a szelektív szállítás, a www.zoldvolgy.hu honlapon a „hírek”
menüpont alatt elérhető, és a www.ozd.hu honlapon is közzétett („tájékoztatók” menüpont alatt)
ütemterv szerint.
Amennyiben társasházban, szövetkezeti lakásban laknak, és még nem áll rendelkezésükre a
szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges kék-sárga edény, szíveskedjenek a közös képviselőtől
kérni, hogy vegye át az edényeket a ZV Nonprofit Kft.-től.
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