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BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓJA
A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSÁBAN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOKRÓL
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy 2007. augusztus 26-ával a Biharkeresztesi Városgazdálkodási és Szolgáltató KHT beszünteti a hulladékszállítási tevékenységét, helyette 2007. szeptember 1. napjától az új szolgáltató
a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. végzi a települési szilárd hulladék begyűjtését és elszállítását, ártalmatlanítását
és tárolását, kezelését.
A közszolgáltatás igénybevétele Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 2/2007. ( II.1.) BVKt rendeletének értelmében
kötelező.
Az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti szerződéses jogviszonyt az a tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a hulladék elszállítására vonatkozó közszolgáltatást felajánlja, illetve a
közszolgáltatás teljesítésére, rendelkezésre áll.
Az új rendszer bevezetésével városunkból és további 40 településről a hulladék kiszállítás az új regionális hulladéklerakóba történik, és ezzel egyidejűleg megszűnik a Böszörményi úton levő jelenlegi szeméttelep.
Az új szolgáltató új tárolóedényeket rendszeresít 2007. szeptember 1-jétől. Az új edényzet lakosság részére
történő kiszállítását 2007. augusztus 20. után a Városgazdálkodási KHT végzi. Azok a tulajdonosok, akik a
kiszállítás időpontjában nem tartózkodtak otthon, és így nem kapták meg az új edényzetet, a Városgazdálkodási
KHT Biharkeresztes, Ady E. u. 12. szám alatti telephelyén vehetik át.
A tároló edényeket a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. ingyen bocsátja az ingatlan tulajdonosok rendelkezésére.
Az azonosítóval ellátott edények megőrzéséért, rendeltetésszerű használatáért az ingatlantulajdonos, mint
használó, felelősséggel tartozik. Az edénybe csak lakossági szilárd hulladékot lehet tenni. Folyékony, mérgező,
veszélyes és az ürítést végző dolgozók testi épségét veszélyeztető anyagok belehelyezése tilos.
A heti egyszeri ürítés a 16/2002. (IV.10.) EüM. rendelet alapján közegészségügyi okok miatt kötelező.
A közszolgáltatást szabályozó Önkormányzati rendelet szerint legfeljebb két személy által lakott, két önálló ingatlan lakói élhetnek a közös használat lehetőségével. Ilyenkor az érintetteknek írásban kell a szolgáltatóval közölni
a közös használat tényét, a gyűjtőedény helyét, számlázási címet. A közös használat megszüntetéséről a szolgáltatót tájékoztatni kell.
A hulladékszállítási közszolgáltatási díj számlázására negyedévente kerül sor. A kötelező szolgáltatás díja meg
nem fizetés esetén közadók módjára behajtható.
Az alkalmanként keletkező hulladéktöbblet (ami már a kukába nem fér) gyűjtésére, elszállítására a szolgáltató
műanyag zsákot biztosít. A Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. emblémájával jelölt hulladékgyűjtő zsák nem helyettesíti a tárolóedényt. A zsákot a szolgáltatótól lehet megvásárolni.
Ugyancsak 2007. szeptember 1. napjától kerül bevezetésre a szelektív hulladékgyűjtés, melyhez a hulladékgyűjtő
szigetekre kihelyezésre kerülnek a hulladékgyűjtő edények.
Az új hulladékelszállítási rendszer bevezetése előtt 2007. augusztus 22-én és 23-án Biharkeresztes Város
Önkormányzata általános lomtalanítási akciót szervez a városban.
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