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Tisztelt Ingatlan tutajdonos!

Ezúton értesítjük a kapolcs igazgatasi területéheztartoző ingatlan tulajdonosokat, hogJ
Társaságunk az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft külön dílazás ne*iiti lomtalanítási
szolgáltatását a nagydarabos hulladékok elhelyezésére - uiaabrutbun n1.gudott időben
fuizho: menő gtűjtés keretén belül, koncentriltan, megfelelő kapaciás Úosításával akikészített lomokat átlteszi, elszállííja, csökkentve ezzel a lakosságnak okozott
kellemetlenséget. Ennek keretében lehetőség van megválni a hráaartásokú keletkezett
nagydarabos hulladékoktól. (Hááartásonként max. 2 m3)

A lo*hull"dék átuét"l.. .|.rátlítá.u 
"r "lábbi 

kitét"luk s"..int tö.ténik,

egyedi, ingatlanonként történő bej elentés al apj án
a regisztrúciő a lomhulladék elszállításához Társaságunk ügyfélszolgá|atán
személyesen, levélben, e-mailben vagy telefonon ttirtént belélentés áapján
legkésőbb 2019. április 9-én t2 óróig kell, hogy megtörténjen (logisaikai
előkészületek és a megfele.lő kapacitas rnegeremtéó.niatt a megáaott ia"oponton
túl erre az évre már nem áIl módunkban regisárációt fogadni)
azáNétel nem közterületről, hanem közvetlenül az ingatlanokról (kerítésen belül,
illetve a magánterület aközúthozlegközelebb eső részén történő elhelyezéssel)
az átadás az ingatlan tulajdonos vagy megbízott által személyesen
lomok átvételének és elszáltítasának pontos időpontja 2019. április 16-a reggel
7-íőI déIutdn I5 órdig

a
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L akoss ági ügtfé Is zolg átatunk ügyfélfogaddsí re ndj e és elé r h etős égeink :
Uglfélszolgálat helye: NHSZ Tapolca Nonprolit ift.,8300 Tapolőa, Halúpi u. 33.

Személyesen és telefonon (87/3 2 l -5 67) :

a

a

Hétfő:
Kedd:
Szerda:

8-]2
Nincs
7- l9

Csütörtök: Nincs
Péntek: 8-I2
Te l efax (8 7/ 3 2 I - 5 67) : hé tfőt ől v as árnapig 0- 2 4

Levelezési cím: NHSZ Tapolca Nonprofit Kfr., üa0 Tapolca, Halápi u. 33
E-ma i l c ím : ugtrlíe l sz. t apolc a@ nhsz. hu
Hon lap cín., wwrv.nlrsztapolca.hu
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kihelyezés szabálvai:

Lomhulladéknak kiárólag a lakosságnál, a háaartásokban képződött, de a rendszeres
hulladékszállítiisra használatos gyríjtőedényekben el nem helyeáető nagydarabos
hulladék minősü1.

. elhasznált, megunt bútorok

" edények
. szőnyegek

" játékok

" ruhanemű

TILOS kihelvezni:

. építési és bontási törmelék (ajtók, ablakok, sZanderek)

. héntartási kis- és nagygépe§

. távközlési berendezések;

. számítastechnikai, szőrakoztatő elektronikai cikkek;
" elektromos barkácsgépek, sportfelszerelések;
. csomagoló anyagok (hungarocell, nylon zsákok, fóliák, papír, karton)
. tehergépjármű gumiabroncs
. veszélyes hulladék (festék, hígító, vegyszer, fenycső, elem, akkumulátor)
. háztartásokban keletkező települési hulladék,
. szelektív hulladék,

" zöldhulladék.

Á n?m l?mhulladéknak minősülő hulladékokat Tdrsasdgunk tunkatársai nem
u,eszilt át Ezen hulladékok elszóllítúsa kizórólag az ingatlai iul;ídoÁ
balekzelts ég e és költs ége.


