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 fémcsomagolási 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.

Társaságunk minden hónap első hétfőjén szállítja el az
alábbi területeken lévő ingatlanokon keletkezett
szelektíven gyűjtött hulladékokat!
Hétfő: Alkotmány u., Alsósor u., Aulich u., Bajcsy Zs. u., Bánya u.,
Bástya u., Béke tér, Béke u., Bodza u., Botond u., Böki u., Csendes u.,
Cserjés u., Dancza u., Darvas u., Délibáb u., Derkovics u., Duzzasztó u.,
Erdős K. köz, Fehér-Körös u., Gallacz u., Gát u., Határ u., Horgász u.,
Hóvirág köz, Illyés Gy. u., Iskola u., József A. u., Kastélykert u., Kertalj
sor, Kinizsi u., Kisbök u., Kisvasút u., Kodály u., Kohán u., Kökény u.,
Kurta u., Láncház u., Lázár u., Liget u., Liliom köz, Madarász köz, Malom
u., Malomsor u., Nagybök u., Petőfi u., Pfiffner P. u., Pöltenberg u., Rábai
u., Rajk u., Rulikowszki u., Sirály u., Sport u., Szabó P. u., Szarkaláb u.,
Széchenyi tér, Széchenyi u., Szegfű u., Szíkfű u., Szinyei köz, Szív u.,
Szőlőskert u., Szőlőskert üdülő, Szőnyi köz, Szüret u., Táncsics u.,
Temesvári u. (70-től), Terényi u., Tornya köz, Új élet u., Új sor u., Vértes
u., Zrínyi u., Zsák u., Zug u.
Tömblakások: Lahner, Nagysándor J., Paradicsomi lakópark, Rulikowszki
Dénesmajor
2018. évben hétfői
következők:
- 2018. január 8.
- 2018. február 5.
- 2018. március 5.
- 2018. április 9.
- 2018. május 7.
- 2018. június 4.
- 2018. július 2.
- 2018. augusztus 6.
- 2018. szeptember 3.
- 2018. október 1.
- 2018. november 5.
- 2018. december 3.

napokon

esedékes

szállítási

időpontok

Társaságunk minden hónap első keddjén szállítja el az
alábbi területeken lévő ingatlanokon keletkezett
szelektíven gyűjtött hulladékokat!

a

Kedd: Álmos V. tér, Alpár u., Attila u., Bajza u., Balázs D. u., Bárdos u.,
Báthory u., Batthyány u., Bethlen u., Bocskai u., Brassói u., Cinka P. u.,
Csatorna u., Csiga u., Damjanich u., Deák F. tér, Diófa u., Dob u.,
Eszperantó tér, Hársfa u., Híd u., Honvéd u., Ince pápa u., József A. tér,
Karácsonyi u., Kassai u., Katona J. tér, Kálvária sor, Késmárki u., Kígyó
u., Kis J. alt. u., Klapka u., Kolozsvári u., Kossuth tér, Körgát u., Körös u.,
Kulcs u., Laktanya u., Mágocsi u., Mátyás király u., Október 6. tér,
Orsovai u., Pacsirta u., Part u., Pozsonyi u., Rákóczi F. u., Réz J. u.,
Semmelweis u., Sinka u., Síp u., Szabadkai u., Székely A. u.,
Szentháromság u., Szt. István u., Szt. László u., T. u., Temesvári u., Tavasz
u., Thököly u., Varsándi u., Vásár u.,, Vásárhelyi P. u., Wesselényi u.,
Zrínyi M. tér
Tömblakások: Bajza u., Honvéd ltp., Kossuth tér, Mágocsi u., Szt. István
u., Vásárhelyi P. u.
2018. évben keddi napokon esedékes szállítási időpontok a
következők:
- 2018. január 2.
- 2018. február 6.
- 2018. március 6.
- 2018. április 3.
- 2018. május 8.
- 2018. június 5.
- 2018. július 3.
- 2018. augusztus 7.
- 2018. szeptember 4.
- 2018. október 2.
- 2018. november 6.
- 2018. december 4.

Társaságunk minden hónap első szerdáján szállítja el az
alábbi területeken lévő ingatlanokon keletkezett
szelektíven gyűjtött hulladékokat!
Szerda: Ajtóssy u., Almássy K. tér, Arany J. u., Aranyág u., Babits u.,
Bem J. tér, Bem J. u., Bercsényi u., Csikoséri sor, Csokonai u., Dobó u.,
Dobozi u., Dombi u., Faiskola u., Fecske u., Fürj u., Garay u., Gyöngyösi
u., Halácsi u., Henyei u., Hódi u., Hunyadi u., Ibolya u. 1-5, 6-12., Irinyi
u., Juhász Gy. u., Kárpát u. 15-23, 24-32., Kaffka M. u., Kazinczy u.,
Kertes u., Kertész u., Kisfaludy u., Kisökörjárás, Kiss E. u., Knézich u.,
Kölcsey u., Lenkei u., Lila akác u., Madách u., Maróthy u., Mikszáth K. u.,
Móra F. u., Oláh Gy. u., Pósteleki u., Radnóti u., Sarkadi u., Szigligeti u.,

Temető u., Tessedik u., Tompa u., Vadvirág u., Vajda u., Vasút u., Vasvári
u., Vörösmarty u., Nagyfenék
Tömblakások: Budrió ltp., Pósteleki sor, Törökzugi sor, Ajtóssy u.
2018. évben szerdai napokon esedékes szállítási időpontok a
következők:
- 2018. január 3.
- 2018. február 7.
- 2018. március 7.
- 2018. április 4.
- 2018. május 2.
- 2018. június 6.
- 2018. július 4.
- 2018. augusztus 1.
- 2018. szeptember 5.
- 2018. október 3.
- 2018. november 7.
- 2018. december 5.

Társaságunk minden hónap első csütörtökén szállítja el az
alábbi területeken lévő ingatlanokon keletkezett
szelektíven gyűjtött hulladékokat!
Csütörtök: Adler I. u., Apor V. tér, Árnyas u., Balassa u., Bárány u.,
Baross u., Bársony u., Berzsenyi u., Blanár u., Bodoky u., Budai Nagy
Antal u., Csabai u., Cselebi u., Dobay u., Dobos István u., Dürer u., Első
u., Epreskert u., Ferencesek tere, Ferenczy,, Béni u., Földvári u., Gárdonyi
Géza u., Göndöcs u., Gyep u., Gyóni Géza u., Gyulai G. A. u., Hosszú u.,
Ilosvai u., Ív u., Jász Lukács u., Jókai u. , József Dezső u., K. Schriffert u.,
Kis u., Komáromi u., Kosár u., Kőműves u., Köröspart u., Leiningen u.,
Liszt F. u., Nuszbek u., Nürnbergi u., Mogyorossy u., Pap u., Patócsy u.,
Petik A. u., Scherer F. u., Selyem u., Stéberl A. u., Szőlős u., Szent József
u., Szerecsen u., Tinódi u., Tormássy tér, Török I. u., Vértanúk u., Virág u.,
Vízi u., Zöldi u.
Tömblakások: Bodoky u., Budapest krt., Göndöcs u., Jókai u., Patócsy u.,
Vértanúk u., Bartók Béla u., Blanár u.
2018. évben csütörtöki napokon esedékes szállítási időpontok a
következők:
- 2018. január 4.
- 2018. február 1.
- 2018. március 1.
- 2018. április 5.

- 2018. május 3.
- 2018. június 7.
- 2018. július 5.
- 2018. augusztus 2.
- 2018. szeptember 6.
- 2018. október 4.
- 2018. november 8.
- 2018. december 6.

Társaságunk minden hónap első péntekén szállítja el az
alábbi területeken lévő ingatlanokon keletkezett
szelektíven gyűjtött hulladékokat!
Péntek: Ady E. u., Akácos u., Árpád u., Bacsó B. u., Béke sgt., Bihari u.,
Corvin u., Dózsa Gy. u., Ecsedi u., Eminescu u., Eötvös u., Erdélyi S. u.,
Erkel tér, Ernyő u., Erzsébet u., Fekete sas u., Furminc u., Gábor Á. u.,
Galamb u., Görbe u., Gyár u. , Gyulai u., Hajnal u., Hajós u., Halász sor,
Hétvezér u., Hold u., Horváth F. u., Ibolya u. 2-4., Huszka u., Kálvin u.,
Kapa u., Kárpát u. 3-13, 6-22., Károly Róbert u., Kenyérsütő u.,
Kerecsényi u., Kerék u., Kétmalom u., Kossuth u., Kőrösi Csoma S. u.,
Kurucz u., Lehel u., Megyeház u., Mikes Kálmán u., Móricz u., Munkácsy
u., Nagyváradi u., Pálffy u., Pomucz u., Régitemető u., Réthy L. u., Sánc
u., Sáros u., Sittye u., Somogyi B. u., Szakáll L. u., Szarvas u., Szegedi Kis
István u., Szélső u., Szép u., Szilva u., Tiborc u., Toldi köz, Toldi u.,
Tomcsányi u., Toronyi u., Újülés u., Vadaskert u., Vár u. , Városház u.,
Veress E. u., Villa u., Zsinór u.
Tömblakások: 48-as u., Béke sgt., Eötvös u., Harruckern tér, Városház u.
2018. évben pénteki napokon esedékes szállítási időpontok a
következők:
- 2018. január 5.
- 2018. február 2.
- 2018. március 2.
- 2018. április 6.
- 2018. május 4.
- 2018. június 1.
- 2018. július 6.
- 2018. augusztus 3.
- 2018. szeptember 7.
- 2018. október 5.
- 2018. november 2.
- 2018. december 7.

Mit gyűjthetünk,
ingatlanoktól!

mit

szállít

el

Társaságunk

az

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!
******

