Tisztelt Lakosok!
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 2016. január 01-től hatályba lépő változásairól az alábbiakban
tájékoztatjuk.
−

−
−
−

−

A kommunális hulladék gyűjtésére használt eddigi edényzetek kínálata bővül, a továbbiakban
lehetőség lesz kisebb űrmértékű gyűjtőedények (60 és 80 literes) igénylésére is, az alábbi
feltételek teljesülése esetén.
60 literes űrmértékű gyűjtőedényt csak és kizárólag a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen
használó személy igényelhet.
80 literes űrmértékű gyűjtőedényt legfeljebb 2 fő által használt ingatlan esetében lehet
igényelni.
Az igénylés menete a következő:
1. Nyilatkozat benyújtása: az ingatlanhasználó a nyilatkozat megtételéhez
szükséges űrlapot, a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
ügyfélszolgálatain és honlapján szerezheti be, melyet kitöltés után a lenti címen
található ügyfélszolgálatokra kell visszajuttatnia.
2. A benyújtott nyilatkozatok alapján a helyi önkormányzatok igazolást állítanak ki és
megküldik azt a közszolgáltatónak.
3. A megküldött igazolásoknak megfelelően a közszolgáltató a kérelmet benyújtó
ingatlanhasználó esetében érvényesíti a kisebb gyűjtőedényre vonatkozó
szabályozásokat.
Az igényléseket folyamatosan be lehet nyújtani és a benyújtás napjától érvényes, amennyiben
az ingatlanhasználó a fentiek szerint megfelel a feltételeknek. Visszamenőlegesen nem
igényelhető*.
(*Kivétel: 2016. január 31-ig benyújtott igénylések 2016. január 01-től érvényesek.)
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A kisebb űrmértékű edényzethez való jogosultság esetén is az eddig használt 120 literes
gyűjtőedények maradnak továbbra is használatban, azzal, hogy a kisebb űrmértékre
való jogosultság után arányosan csökkentett ürítési díjat kell fizetni. Az eltérő használatot
a kisebb gyűjtőedénynek megfelelő jelölésű matricák fogják jelezni, melyek közszolgáltató
által kerülnek felragasztásra.
A 2016. január 01-től érvényes lakossági bruttó díjak az alábbiak:
Gyűjtőedény mérete

−
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A Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. elérhetőségei az alábbiak:

Ügyfélszolgálat Berettyóújfalu:
4100 Berettyóújfalu, Oláh Zs. u. 1-1. sz.
Tel.: 54/505-260, 80/204-849, Fax:
54/505-269
e-mail: ugyfelszolgalat@biharikft.hu
Nyitvatartás: H, K, Cs, P: 8-12, Sz: 7-19
Honlap: www.biharikft.hu	
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Ügyfélszolgálat Püspökladány:
4150 Püspökladány, Kossuth u. 6. sz.
Tel./Fax: 54/450-046
e-mail: ugyfelszolgalat.pladany@biharikft.hu
Nyitvatartás: H, K, Cs, P: 8-12, Sz: 8-12, 13-17

