Hulladékudvar
A szelektív gyűjtőszigeteken, vagy a zsákokban nem elhelyezhető háztartási hulladék, a nem komposztált zöldhulladék és egyéb
hulladékfajták a gépjárművel megközelíthető hulladékudvarokon
rakhatók le.
Mit lehet a hulladékudvarokba térítésmentesen elvinni?
• papír – ez lehet akár nagy doboz is, ami nem fér a szelektív gyűjtő
konténerbe
• műanyag – PET palack, vagy bármilyen műanyag tárgy
• üveg – befőttes, szörpös, pezsgős, vagy bármilyen
más nem visszaváltható palack, sőt még ablaküveg is
• fém – italos dobozoktól a rozsdás vasig minden
fémhulladék
• zöldhulladék – ha a komposztáló láda otthon kicsinek bizonyul a hulladékudvarban is leadható
• különféle lom – bútor, lakástextil, rossz ruha
• veszélyes hulladék – vegyszer, festék, elem, akkumulátor, izzók, fénycsövek, olaj, zsír, gumi, elektromos és elektronikai berendezések

Lakossági tájékoztató a szelektív
hulladékgyűjtés fejlesztését célzó
Nyugat-dunántúli regionális
hulladékgazdálkodási projektről

keop 7.1.1.1/09-2009-0009
Miért jó ez Önnek?
Régi papírból új papír lesz, így kevesebb fa, erdő pusztul a papír
előállítása következtében.
Régi műanyagból új műanyag lesz, így kevesebb műanyagot
kell előállítani a gyárakban, vegyi üzemekben.
Régi üvegből új üveg lesz, így kevesebb anyagot kell elvenni a
természetből az üveggyártáshoz.
A hulladék újrahasznosítása jelentős energiatakarékossággal is
jár. Kevesebb lesz a szemét, amely az Ön háztartási kukájába (és
végül a hulladéklerakóra) kerül.

Köszönjük együttműködését!

Hulladékválogató mű
Mi lesz a szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékkal?
A hulladékudvarokból, a szelektív gyűjtőszigetekről, a lakossági
zsákos gyűjtésből származó szelektíven összegyűjtött hulladék a
hulladékválogató műbe kerül. Itt zárt csarnokban történik a beszállított hulladékok átmeneti tárolása, tisztító válogatása, tömörítése és bálázása, majd a bálák tárolása. Ezután a bálákat feldolgozó
üzemekbe szállítják, ahol másodnyersanyagként újrahasznosítják
különböző termékek gyártására.

Ez a szórólap is újrahasznosított papírból készült!

Hogyan hasznosulhat újra az Ön
háztartásában keletkező hulladék?

Vas megye 127 településének példa értékű összefogásával az Ön lakóhelyén is az Európai Unió Kohéziós
Alapjának támogatásával újul meg a szelektív hulladékgyűjtés rendszere.
A sikeres KEOP pályázat két fordulós. Az első forduló a XXI. századi
követelményeknek megfelelő hulladékgazdálkodási program előkészítését és tervezését, a második forduló a megvalósítását támogatja. A létesítmények kivitelezésére, a szükséges gépek beszerzésére a 2. fordulós pályázat elbírálását követően 2012-2014 között kerül
sor. A rendszer üzemeltetése várhatóan 2014-ben kezdődik.
Eredményeként 7 településen létesül hulladékudvar, egy településen pedig a meglévőt fejlesztik. Ezeken a helyeken a lakosság térítésmentesen elhelyezheti a háztartásában keletkező nagyobb tömegű
papír-, műanyag-, üveg-, fém- és zöldhulladékot, különféle lomokat
és veszélyes hulladékot. Új hulladékgyűjtő szigetek épülnek azokon
a településeken, ahol erre még nem került sor. Minden településen
bevezetésre kerül a házhoz menő zsákos szelektív hulladékgyűjtés.
A háztartásokban keletkező komposztálható hulladék humusszá alakítására a lakosság komposztáló ládákat igényelhet, azok szakszerű
használatához pedig képzést kap.
A fejlesztésről részletesen tájékozódhat a projektgazda Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
honlapján: www.westhull.hu, vagy a következő lakossági fórumon.
A fejlesztéssel kapcsolatos lakossági fórum időpontja és helyszíne:

2012. március 7. (szerda) 17.00 óra
Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár
Bük, Eötvös u. 11.

Komposztálás
A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási
Programban tervezett fejlesztések:
• szelektív hulladékkezelő központ („Válogató mű”) Szombathelyen
• 7 új hulladékgyűjtő udvar Bükön, Körmenden, Pankaszon,
Rábahídvégen, Répcelakon, Szentgotthárdon, Szombathelyen,
valamint Kőszegen, a meglévő hulladékudvar fejlesztése
• 80 db új hulladékgyűjtő sziget
• 150 db új üveggyűjtő-pont
• házhoz menő zsákos szelektív hulladékgyűjtés kialakítása
• a lakosság részére 27 500 db házi komposztáló edényzet
• a szelektíven gyűjtött hulladékok szállításához szükséges gépjárműpark beszerzése
A beruházás becsült összértéke 1,99 milliárd Ft. Az előkészítés
85%-a a KEOP pályázatból támogatott. A fejlesztés gazdája a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás, melynek az Ön települését
is tagjai között üdvözölhetjük.

www.westhull.hu

Háztartási hulladékunk egyharmada hasznosítható szerves anyag,
amelyből összegyűjtve értékes komposzt nyerhető. A legtöbb
zöldség, gyümölcs fel nem használt része, héja, a tojáshéj, a kávézacc, a kerti zöldhulladék, a fű, a levél, a gally komposztálható.
A komposztáló ládák segítségével ezek ásványi anyagokban igen
gazdag humusszá alakíthatók. A komposztálás lehetőséget ad arra,
hogy valamit tegyünk a környezetünk azon kis darabjáért, amellyel
nap mint nap találkozunk: saját kertünkkel.

Szelektív gyűjtőszigetek, házhoz menő gyűjtés
A szelektív hulladékgyűjtő szigetekre elvihető az otthon elkülönítetten gyűjtött vizes, üdítős, vagy egyéb műanyag palack, színes és
fehér üveg és papír (karton, újság, szórólap, hullámpapír, könyvek,
prospektusok, stb). Ezzel egyidejűleg bevezetésre kerül a házhoz
menő zsákos hulladékgyűjtés, ahol a lakosság a papír és műanyag
hulladékokat zsákokban gyűjti. A zsákok kizárólag a hasznosítható
csomagolási hulladék szelektív gyűjtésére használhatók. A szolgáltató bizonyos időszakonként, a lakosság előzetes tájékoztatásával az
ingatlan elől szállítja el a kihelyezett zsákokat. Az üveget a gyűjtőpontokon felállított edényekben lehet elhelyezni.

