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TISZTELT PARTNEREINK!
Az FBH-NP Nonprofit KFT, mint a térség hulladékgazdálkodási közszolgáltatója ezúton
tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleit, hogy mint Önök előtt is ismert a szolgáltató elindította
(Nagybaracskán már 2013. júliusától) a 2 kukás gyűjtési rendszert, annak érdekében, hogy a
képződött hulladék mennyisége minél magasabb arányban hasznosuljon, csökkentve ezzel a
lerakóba kerülő hulladékmennyiséget.
Míg 2013. július előtt az 1 kukás rendszerben a hulladékgyűjtő edényzetekbe kevert
(biológiailag bomló és csomagolási hulladék) települési hulladék került gyűjtésre, addig az új
rendszerben, ezen hulladékot a továbbiakban 2 felé szükséges gyűjteni.
A csomagolási hulladék gyűjtésére 1 db (sárga jelzéssel ellátott) edényzet ingyenes kiosztására
került sor.
Ezen sárga jelzéssel ellátott edényzetbe együttesen az alábbi csomagolási hulladékok kerülhetnek:
- műanyag (pl. PET palack, öblített tejfölös, joghurtos doboz, műanyag zacskó, reklám
táska, PP, HDPE jelzésű flakonok),
- papír (pl. újságpapír, szórólap, irodai papírhulladék, tiszta csomagolópapír),
- fehér és színes üveg (pl. befőttes-, ásványvizes-, boros-, sörösüveg),
- fém (alumíniumos italos doboz, alufólia, fém konzerves doboz)
A fentiekben jelzett bevezetett rendszerrel a szelektív hulladékgyűjtés nagyobb hatékonyságú és így
magasabb szintű formája valósul meg. E rendszer bevezetésével a korábbi szelektív
hulladékgyűjtő szigetek az új rendszer nagyobb hatékonysága miatt párhuzamosan
megszüntetésre kerülnek.
Továbbiakban a lakosság a szelektív edényzet mellé bármilyen zsákban kihelyezheti a szelektív
csomagolási hulladékát, azt további díj megfizetése nélkül elszállítja a szolgáltató.
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