FELHÍVÁS az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésének szabályairól
Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom Önöket, hogy a közterület tisztán tartására vonatkozó részletes
szabályokról, valamint az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 19/2015.
(XI.27.) önkormányzati rendelet 19. § és 20. §-a alapján:
„19. § (1) A belterületi ingatlanok használata során keletkezett kerti hulladékot közterületen
égetni tilos.
(2) A belterületi ingatlanok használata során keletkezett kerti hulladékot az ingatlantulajdonos
saját telkén kialakított tűzrakó helyen, szélmentes időben égeti úgy, hogy a tűz
a) az emberi egészséget, a környezetet ne károsítsa,
b) a szomszédos ingatlanok használatát és a közutak forgalmát a füst ne zavarja,
c) és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.
(3) A tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, és veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a
tüzet azonnal el kell oltani.
(4) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari
eredetű hulladékot.
(5) A tüzelés színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel
a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
20. § Mány község közigazgatási területén a kerti hulladék kedden és szombaton,
10 óra és 15 óra között égethető.”
Kérjük a Tisztelt lakosságot az önkormányzati rendeletben meghatározott
rendelkezések betartására!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Zöld Bicske Nonprofit Kft. hulladékszállítás keretében a
zöldhulladék elszállítását is elvégzi az előírt napokon és feltételek mellett!
Mány, 2019. február 25.
Óvjuk együtt környezetünket!
Tisztelettel:

Hopka Rita
jegyző

Zöld Bicske Nonprofit Kft. honlapja alapján:
http://www.zoldbicske.hu/telepulesek/many/
„Mány
HULLADÉKNAPTÁR 2019.
A hulladékot legkorábban a szállítási napot megelőző estén, legkésőbb a szállítási
napon reggel 6 óráig lehet kihelyezni a közterületre!
TELEPÜLÉSI VEGYES (KOMMUNÁLIS) HULLADÉK GYŰJTÉSE
péntek
SZELEKTÍV HULLADÉK GYŰJTÉS
fenyő: január 11. és január 26. Kérjük, hogy a hulladékká vált karácsonyfákat a
zöldhulladékgyűjtésben kialakult gyakorlat szerint, kötegelve helyezzék ki! Az 1
méternél nem hosszabbra vágott darabokat legfeljebb 0,5 méter átmérőjű kötegbe
rakják össze és szorosan kössék át! A szabálytalanul kihelyezett fenyőfákat a fokozott
balesetveszély miatt nem szállítjuk el! Megértésüket és segítő együttműködésüket
köszönjük!
műanyag, papír: minden hónap utolsó péntek (műanyag bármilyen áttetsző zsákban,
papír kötegelve)
zöldhulladék: április 1. és november 30. között minden hónap második péntek (A
matrica felragasztható bármilyen 120 literes zsákra, 1 méternél rövidebb, 0,5 méternél
nem nagyobb átmérőjű, szorosan összekötött gallykötegre, vagy a zsákárusító helyen
zöldhulladékos zsákra cserélhető.)
lomtalanítás: évente egyszer, maximum 3 m3 hulladék szállíttatható el. Időpontot az
ügyfélszolgálatunkon kérhet, lehetőleg e-mailben.”

