
A Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. értesíti a lakosságot, hogy az őszi Lim-lom akciót
20L8. szeptember 17-én (hétfő) tartja.

A háztartásban keletkezett lomot a lomtalanítás napján reggel 7 őráig, az ingatlan előtti
közút mellé, a forgalmat nem akadályozó módon kell kihelyezni, hogy a célgépek és
dolgozók könnyen meg tudják közelíteni, A kisebb méretű lom hulladékot zsákban vagy
dobozban szíveskedjenek kitenni, a szétszóródás megelőzése érdekében! A lomtalanítás
során kizárólag nagy darabos, azaz a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény
méreteit meghaladó lom hulladék kerül elszállításra, tehát a lom továbbra sem tartaImazhat
háztartási hu!Iadékot, építésitörme!éket, kerti hu!ladékot és faágat, valamint elektronikus
hulladékot (pI.hűtőszekrény, televízió), illetve veszélyes hulladékot (festék, gyógyszer,
vegyszer, autógumi)!
A lom hulladékot kizárólag attól az ingatlantól szállítják el, amelynek tulajdonosa a

rendszeres hulladékelszállítást nem szünetelteti, illetve a 2018. március 31-ig elvégzett
szolgáltatások hulladékgazdálkodási közszolgáltatási dúáról kiállított számlákat
kiegyenlítette.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Társaság az idei évtől az ingatlanhasználók részére
hulladékudvarban biztosítja az elektronikai hulladék {TV, hűtő, háztartási kisgépek),
valamint háztartásonként évente 5 db személyautó gumi átvételét.
A hulladékudvar címe: 8840 Csurgő O4OOlt hrsz (szennyvíztelep mellett). A hulladékudvar
nyitvatartásáról a www.nfv-pannonia.hu oldalon bővebb információ található. A
hulladékudvarban az ingatlanhasználók egész évben, térítésmentesen leadhatják az ép, nem
kifosztott elektron i ka i h u l ladékot és személya utó gu m it.
Képcsöves elektronikai berendezéseket kizárólag a lomtalanítás időszakában (2018.
szeptember 7. és szeptember 28. között) veszik át.

A Berzencei GAMESZ Telephelyen nem veszünk át elektronikai hulladékot!

A veszélyes hulIadékgyűjtés 2OL8. szeptember 15-én (szombat) lesz a Polgármesteri
HivataI parkolójában 9.00 - 9.30 közötti időpontban.
Kérjük a lakosságot, hogy a fent megjelölt helyen és időben - a mobil gyűjtőkocsinál -
szíveskedjen lead ni a házta rtásokba n keletkezett veszélyes h u lladékokat :
(a kku m látor, növényvédőszerek, rova rölőszerek, vegyszerma radvá nyok, gyógyszerek,
szárazelemek, fáradt olaj, olajszűrők, elhasznált étolaj, lakk és festékmaradmányok,
festékesdobozok, ragasztóanyagok, valamint ezekkel szennyezett csomagolóanyagok,
dobozok, higanyos hőmérők, ép fénycsövek, égők)


