FELHÍVÁS
Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a ritkaházi temető alatti
útkereszteződésénél lévő közterületi hulladékgyűjtő konténer tároló 2022.
július 01-vel megszüntetésre kerül, illetve ezek a konténerek a tárolóból
elszállításra kerülnek. A jövőben minden lakosnak a hulladékgyűjtő jármű
útvonalához legközelebb eső közterületi részre (aszfaltozott Fő útra) kell
kihelyeznie a hulladékgyűjtő edényt, vagy zsákot, mint ahogy ez a felső
permisei településrészen, illetve ritkaházi településrész egy részén is már így
történik. A szolgáltató csak a felmatricázott edényeket (hulladékszállítási
szerződéssel rendelkezőkét), illetve a saját logójával ellátott zsákokat szállítja
el. Bővebb információk a közszolgáltató weblapján találhatóak:
https://stkh.hu
A konténertároló megszüntetésének indokai, hogy a konténerek használatára nem
jogosultak helyeztek el benne rendszeresen hulladékot, illetve a szelektív
gyűjtőkbe (sárga fedelű konténerbe) is vegyes hulladék került, valamint nem a
szállítás napján, vagy legfeljebb azt megelőző napon helyezték el a hulladékokat
a konténerekbe. Ezen indokok miatt a közszolgáltató már több alkalommal nem
szállította el az itt elhelyezett hulladékot és csak külön megrendelésre, az
önkormányzat költségére került elszállításra. A gyűjtőkbe csak azok a kétvölgyi,
lakossági hulladékszállítási szerződéssel rendelkező lakosok voltak jogosultak
hulladékot elhelyezni, akik a hulladékszállítási napokon nem raktak ki
hulladékgyűjtő edényeket (kukákat), zsákokat a hulladékgyűjtő járművek
útvonalához. Továbbá a konténerekbe hetente csak a hulladékszállítási
szerződésüknek megfelelő mennyiség lett volna elhelyezhető.
A fentiekkel kapcsolatban kérjük, hogy további kérdésekkel (hulladékgyűjtő
edényzet, matrica, egyéb tudnivalók (szerződéskötés) stb.) a hulladékkezelési
közszolgáltatót az alábbi elérhetőségek valamelyikén keresni szíveskedjenek:
Közszolgáltató: STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhely: 9400 Sopron, Harkai domb
0466/31 hrsz. Postacím: 9401 Sopron, Pf. 101.), weblap: https://stkh.hu

Lakossági ügyfélszolgálat: 9900 Körmend, Szabadság tér 10.,
Telefon: 06 94 200 560, E-mail: ugyfelszolgalat@stkh.hu
Személyes ügyfélszolgálat nyitva tartása: Kedd: 08:00-14:00, Csütörtök: 08:0016:00, Telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége: hétfő, kedd, szerda: 08:00-14:00,
csütörtök: 08:00-16:00

Egyéb tudnivalók a közszolgáltatótól
A hulladékszállítási szerződés megléte esetén, azoknak akik
kommunális gyűjtőzsákban kívánják kihelyezni a hulladékot,
lehetőségük van ezeket a zsákokat a szerződésük liter űrtartalmával
arányos mennyiségben a szolgáltatótól kedvezményes áron beszerezni.
(Pl.: 120 literes szerződés esetén, negyedévente 13 db zsák 200 Ft
+Áfa/db)
Edények és kedvezményes kommunális zsákok beszerzése:
Zsákok – STKH szentgotthárdi zöldudvar. (Nyárfa u. vége) Nyitva
tartás: Kedd 8-15,30 Csütörtök 8-15,30 Minden hónap 1. és 3.
szombat 8-15,30
Kukaedények beszerezhetőek:
Bármelyik üzletben (pl.: szentgotthárdi „gazdaboltok”), illetve az
STKH körmendi zöldudvarában (Müllex teleppel szemben), amelynek
nyitva tartás: hétfő 8-15,30 Csütörtök 8-15,30 Minden hónap 2.
szombat 8-15,30.
Sárgazsákos szelektív gyűjtés:
Azok a lakosok akiknél a hulladék elszállítása nem az ingatlantól
történik, az önkormányzatnál átvehetik a szolgáltató által biztosított
egész éves szelektív cserezsák mennyiséget. (havi 2 sárga, illetve 1 kék
zsák)
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