
Tisztelt Ingatlantulajdonos! 

Gyula városában 2015. július 1-től működik a lakosság részéről díjmentesen igénybe vehető 

házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer. A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. a 

DAREH Bázis Zrt. megbízásából, a szolgáltatás igénybevételéhez díjmentesen, 

ingatlanonként egy darab 240 literes sárga szelektív hulladékgyűjtő edényzetet biztosít. 

Az edényzetek a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. Hicu telepi út 3/A szám alatti 

telephelyén vehetők át hétfőtől péntekig: 10:00-14:00 óra között. 

Az edényzetek átvételéhez kérjük hozza magával személyi igazolványát és lakcímkártyáját. 

Azon ügyfeleink esetében akik nem tudják megoldani a telephelyen történő edényzet 

átvételét, kapacitásunk függvényében Társaságunk lehetőséget biztosít az edényzet 

kiszállításáról. Az edényzet kiszállítását Ügyfeleink az Ügyfélszolgálatunkon kérhetik 

időpont egyeztetéssel.  

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést továbbra is havonta egy alkalommal vehetik 

igénybe az ingatlanhasználók. Az időpontok a www.gyulaikozuzem.hu honlapon a 

Hulladékgazdálkodás/Szelektív hulladékgyűjtés/Tájékoztató házhoz menő szelektív 

hulladékgyűjtésről 

menüpont alatt is megtekinthetők! 

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés az Ingatlantulajdonosok részére INGYENES!  

 A társasházi övezetben a szelektív gyűjtés a szelektív szigeteken fog megvalósulni a 

szükséges járatgyakoriság mellett.  

A szelektív edényekbe műanyag és fém-csomagolási hulladék, valamint papír hulladék 

helyezhető el: 

- Műanyag csomagolási hulladék:  
ásványvizes és üdítős PET palack, műanyag fólia, italos és vegyszeres műanyag 

flakonok, műanyag zacskók és fóliák, tejfölös és joghurtos poharak, PP és HDPE 

jelzésű kozmetikai szeres flakonok. Kérjük, hogy a poharak, flakonok és palackok 

elöblítve kerüljenek a gyűjtőedénybe.  

- Fém-csomagolási hulladékok:  
fém italos dobozok, konzerves dobozok, alufólia, fém zárókupak. 

- Papír hulladék:  

kartonpapír, italos doboz, papír alapú újságok, kiadványok és csomagolóanyagok 

Üveg-csomagolási hulladék a szelektív edényekben nem helyezhető el! 
Az üveg-csomagolási hulladékot a lakosság továbbra is a hulladékgyűjtő szigeteken  

helyezheti el.  

Kérjük a Tisztelt Ingatlanhasználókat, hogy mindaddig, míg szelektív hulladék gyűjtésére 

alkalmas edényüket nem veszik át, az elkülönítetten gyűjtött műanyag, valamint fém-

csomagolási hulladékot továbbra is áttetsző zsákban (a zsák kibontása nélkül, 

szemrevételezéssel megállapítható legyen annak tartalma), a papírhulladékot továbbra is 

kötegelve vagy dobozban szíveskedjenek gyűjteni és azt a szelektív gyűjtésre kijelölt napon 

az ingatlan előtti közterületen elhelyezni.  

Amennyiben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással, a gyűjtőedények átvételével 

kapcsolatosan kérdése van ügyfélszolgálatunk ügyfélfogadási időben készséggel áll 

rendelkezésére (5700 Gyula, Szent László utca 16. Tel: 66/362-377)  

 

Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 
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Mit gyűjthetünk, mit szállít el Társaságunk az 

ingatlanoktól! 

Papír esetében: újságok, folyóiratok, füzetek, könyvek, hullámpapírok, 

kartondobozok, stb.  

Társított italos doboz esetében: gyümölcslevek dobozai, tejes dobozok, 

kefires dobozok, stb.  

Műanyag hulladék esetében: víztiszta és színes fóliák (kivéve a 

mezőgazdaságban használatos fólia), szatyrok, zacskók, tasakok, zsákok, 

kannák, flakonok (üdítős, sörös, tisztítószeres, samponos, stb.), kupakok, 

dugók, rekeszek, ládák, tálcák hordók, tartályok, stb.  

Fém esetében: alumínium és vas italos dobozok (sörös, üdítős, 

energiaitalos), konzerves dobozok, stb.  

Mit nem szállít el Társaságunk az ingatlanoktól!  

A nem csomagolási műanyag és fém hulladékokat!  

Műanyag hulladék esetében: mezőgazdaságban használatos fóliák, 

felfújható kerti medence, kerti szék, kerti asztal, gyerekkád, strandlabda, 

műanyag papucs, egyszer használatos műanyag étkészletek, KPE csövek, 

szivacs, lemezek, stb.   

Fém esetében: csövek, kerítésdrót, lapos-, és szögvasak, lemezek, selejtes 

kerti szerszámok, ereszcsatorna, gépalkatrészek, stb.  

Ezen hulladékokat az évente két alkalommal megtartott lomtalanítási akció 

ideje alatt szállítja el Társaságunk az ingatlanoktól, a lomtalanítás feltételei 

szerint, vagy azt Ügyfeleink a Kígyósi úton lévő Hulladékátrakó 

telepünkön ingyen elhelyezhetik.  

Szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos kérdéseivel kérjük forduljon 

ügyfélszolgálatunkhoz, vagy tájékozódjon a honlapunkról! 

VÁLOGASSUNK A HOLNAPÉRT! 

****** 

 


