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Cégünk a bihari és a sárréti települések települési szilárd hulladékainak korszerű, minden környezetvédelmi
előírásnak megfelelő szintű kezelésére jött létre. A tevékenységünkhöz szükséges alapinfrastruktúra: szigetelt
hulladéklerakó, válogatómű, komposztálómű, mérlegház kiépítése az Európai Unió finanszírozásával az ISPA
előcsatlakozási alap által valósult meg. Jelenleg 42 település hulladékgazdálkodási közszolgáltatását látjuk el
alvállalkozóként.
Tevékenységi körünkbe tartozik a nem veszélyes települési és szelektív hulladékok gyűjtése, szállítása, a beszállított
hulladékok lerakással történő ártalmatlanítása, a szelektíven gyűjtött hulladékok utóválogatása, bálázása, a szerves
hulladékok komposztálása. Vállalunk iratmegsemmisítést, konténeres hulladékszállítást, lomtalanítást.
Berettyóújfaluban 2014. májusától, szolgáltatási területünk többi településén 2015. júliusától végzünk házhozmenő
szelektív hulladékgyűjtést külön erre a célra szolgáló, „ELKÜLÖNÍTETT HULLADÉK” jelzéssel ellátott
zsákokban, melyek ügyfélszolgálatainkon ingyenesen beszerezhetőek. 2019 őszétől a zsákos gyűjtést felváltja a
sárga (fedelű) edényzetes szelektívhulladék gyűjtés. A szelektív edényzeteket havi 1 alkalommal ürítjük.
Berettyóújfaluban a hónap első teljes hetében a vegyes települési hulladékgyűjtéssel azonos napon, de külön
gyűjtőjárművel. A többi település gyűjtési időpontját megtalálja honlapunkon: www.biharikft.hu. Az edényzetbe
helyezhető hulladékokról tájékozódhat a korábbi zsákon. Az edényzetbe egyidejűleg tehető papír, műanyag, fém,
tetra hulladék, gyakorlatilag minden újrahasznosítható hulladék, kivéve a textit, üveget, zöld hulladékot.
Ételmaradékkal, vegyszerekkel, olajjal, festékkel, stb. szennyezett hulladékokat, üveg hulladékokat, kérjük, ne
tegyenek a gyűjtőzsákokba!

Ami az edényzetbe kerülhet:

Ami NEM kerülhet az edényzetbe:

karton doboz, könyv
újságpapír, folyóirat
szórólap, prospektus
irodai papírhulladék
müzlis, teás, sajtos, stb. dobozok
tiszta üdítős vagy ásványvizes PET palackok
laposra taposva és kupakjaik
tiszta kozmetikai és tisztítószeres flakonok
többrétegű italos kartondobozok (Tetra Pak)
alumínium italos dobozok (üdítős és sörös )
tiszta konzervdobozok
fólia, reklámtáska, zacskó, zsugorfólia,
szatyor
alutálca
tejtermékek kiöblített poharai

zsíros, olajos papír
indigó, matrica
használt szalvéta
használt zsebkendő
ismeretlen anyag, szemét
zsíros, olajos, vegyszeres, festékes flakon
hungarocell
üveg
textil
szerves hulladék

A szelektívgyűjtő edényzetek átvételével kapcsolatban az önkormányzatok adnak tájékoztatást.
További információ: www.biharikft.hu, biharikft@biharikft.hu, 4100 Berettyóújfalu Oláh
Zsigmond u. 1-1., tel: 06 54 505 260, fax: 06 54 505 269, Telephely: Berettyóújfalu 47. sz. főút
43-44. km tel:06 54 702 125

A legtisztább megoldás…

