STKH Sopron és Térsége
Környezetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Kft.
9400 Sopron, Verő József u. 1.
Tel.: 99/506-480, 505-790
Fax: 99/505-799

ÖKO-Pannon Nonprofit Kft.
1146 Budapest,
Hungária krt. 179-187.
www.okopannon.hu

HULLADÉK HÍRADÓ

Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft.
és az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. közös hírlevele

Tisztelt Ügyfeleink!

Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. és az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. közös hírlevelét tartják kezükben. Jelen hírlevélben tájékoztatást adunk a 2010-es évben igénybe vehető hulladékgazdálkodási
szolgáltatásainkról lakossági és vállalati partnereknek egyaránt. Kérjük, őrizzék meg hírlevelünket, hogy mindig kéznél legyen az információ, amikor szükség van rá. Aktualitásokat és bővebb, részletes tájékoztatást a www.stkh.hu honlapon találhatnak.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Ügyfélszolgálati iroda: Sopron, Verő J. u. 1.
Nyitvatartási idő: hétfő-péntek 8-14 óra között
Telefonszám: 99/514-579
e-mail: dijkonyveles@stkh.hu

Ügyfélszolgálatunk 2009. december 28-31. között zárva tart.

KOMMUNÁLIS HULLADÉKGYŰJTÉS

Kommunális hulladékszállítás: Sopron, Harkai út
Telefonszám: 99/506-485
e-mail: hulesopron@stkh.hu

A kommunális hulladék gyűjtése ünnepnaptól függetlenül a szokásos járatrend szerint történik.

A kommunális hulladékgyűjtés alapja a szerződés, amelyben meghatározásra kerül a kukaedény(ek) mérete, száma és az
ürítés gyakorisága. A gépkocsivezetők a szerződésekből összeállított járatlapok alapján szállítják el a kihelyezett edényekből a szemetet. Előfordul, hogy a tulajdonos nem a szerződésnek megfelelő számú, méretű kukaedényt rak ki, ilyenkor kollégáink nem ürítik ki az edényeket. Gyakran tapasztalható probléma az is, hogy a kihelyezett kukákból kifolyik a szemét.
Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének 33/2004. számú rendelete a települési hulladékról előírja, hogy a tárolt edényeket fedetten, lehajtott tetővel kell az utcára kihelyezni. Túlrakott kukákat csak a szemét leszórásával lehetne elszállítani, ezért kollégáink lepakolják az edényekről a szemetet és a helyszínen hagyják. Ennek elkerülése érdekében lehetőség van emblémás hulladékgyűjtő zsák vásárlására (573,- Ft/db) az Ügyfélszolgálatunkon, illetve a Zöld Állomás környezetbarát üzletünkben (Mátyás király u. 34.).
A kuka mellé nem emblémás zsákban kihelyezett hulladékot nem szállítjuk el.

Amennyiben rendszeresen előfordul, hogy a kukásedény befogadóképessége nem elegendő a hulladék elhelyezésére,
célszerű Ügyfélszolgálatunkon szerződést módosítani, hogy az ürített térfogat összhangban legyen a keletkező hulladék
mennyiségével.

LOMTALANÍTÁS

Telefonszám: 99/506-485, 506-481

2010-ben új, a lakossági igényekhez jobban alkalmazkodó lomtalanítási rend kerül bevezetésre Sopronban, ezzel szeretnénk biztosítani ügyfeleink számára a tisztább környezetet. A városban mindenütt a saját házuk elé kérjük kihelyezni a lomot, úgy hogy a közlekedést ne zavarja.
A lakosságnak tavasszal és ősszel is nyílik lehetősége a megadott rend szerint a lomtalanítás igénybevételére. A pontos
menetrend a helyi sajtóban, illetve a www.stkh.hu weboldalon lesz megtalálható.
A lomtalanítás alkalmával kirakható hulladékok:
bútor
műanyag, papír
zöldhulladék

A lomtalanítás során cégünk nem szállít el: építési törmeléket, veszélyes hulladékot (elektronikai hulladék, festék, gyógyszer), kommunális hulladékot, állati tetemet.
A lom kihelyezésének módja:
A szóródó anyagokat a közterületek tisztasága érdekében dobozban, zsákban kérjük kitenni!
A megadott szállítási napon reggel 6 óráig, legkorábban a szállítási napot megelőző napon kell a lomot kihelyezni.

KONTÉNERES HULLADÉKGYŰJTÉS

Konténeres hulladékszállítás: Sopron, Harkai út
Telefon: 99/506-481
Ügyelet: 30/684-4163
e-mail: kontener@stkh.hu

Lakossági és ipari hulladék gyűjtése 5 m³-es zárt, illetve 3, 4, 5, 8 m³-es nyitott konténerekbe történik, és lehetőség van
az öntömörítő konténerek bérlésére is. A konténerek ürítését szerződés vagy egyedi megrendelés alapján végezzük.
A konténereinket mozgatás, ürítés nélkül csak 5 nap időtartamra tudjuk biztosítani. A bérleti idő meghosszabbítását az 5
napos határidő lejárta előtt legalább 1 nappal be kell jelenteni. Az 5 nap feletti időtartamra 500 Ft+Áfa/nap bérleti díjat számolunk fel.

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS

Szelektív hulladékgyűjtés: Sopron, Harkai út
Telefon: 99/506-483
e-mail: szelektiv@stkh.hu

A cégünktől bérelt edényekben a szelektíven gyűjtött hulladékok elszállítása ingyenes. A szelektíven gyűjtött hulladékok
elszállítása vagy előzetes bejelentés, vagy a szerződött rend szerint történik.
Szelektíven gyűjthető hulladékok:
Műanyag palack és műanyag csomagolási hulladék
Vegyes újságpapír
Kartonpapír
Üveg
Szelektív gyűjtőedény bérleti díjak:
120 literes edény:
250 Ft/hó
240 literes edény:
480 Ft/hó
1100 literes edény: 3500 Ft/hó

ZÖLDHULLADÉK-GYŰJTÉS
Telefonszám: 99/506-483

A karácsonyfákat a kukaedények mellé kérjük kihelyezni. Előzetes telefonos bejelentés nem szükséges.

A falevél és fanyesedék gyűjtése a Zöld Állomás boltunkban, illetve ügyfélszolgálatunkon, 150 Ft/db áron megvásárolt
emblémás zsákokban történik.
Telefonos bejelentés után, keddi napokon szállítjuk el a zsákokat.
Tavaszi gyűjtési napok 2010-ben: március 16., 23., 30., április 6., 13.
Őszi gyűjtési napok 2010-ben: november 2., 9., 16., 23., 30., december 7., 14.

ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS
Telefonszám: 99/506-483

2010-ben is folytatódik az ingyenes elektronikai hulladékgyűjtés Sopronban.
Az akció célja, hogy a használhatatlan, de komplett hűtőszekrények, tévékészülékek, konyhai elektronikai berendezések,
híradástechnikai eszközök ne kerüljenek a szemét közé.
Telefonos bejelentés után, havonta két alkalommal (szerdai napokon) kerül sor.
Gyűjtési napok: január 13., 27., február 10., 24., március 17., 31., április 14., 28., május 12., 26., június 11., 30., július 14.,
28., augusztus 11., 25., szeptember 15., 29., október 13., 27., november 10., 24., december 8., 22.

Reméljük, hogy szolgáltatásinkkal
és bizalommal fordul hozzánk
Minden Ügyfelünknek kellemes ünnepeket

Ön is elégedett volt a 2009-es évben
a jövő esztendőben is.
és boldog új évet kívánunk!

Ez a hírlevél is újrahasznosított papírra készült!

