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lALAISPA Regionális Huttadékgazdálkodási és

Környezetvódelini Ncnpr a{lt Zrt.
Székhely: 87 98 Zalabér, 3096 l 12. hLsz",

Tel 9211 07-5 1 0. Fax: 9217 0] -5lI.
Levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u, 1,

Tel/Fax. : 92 l 69 5 -] 1 5. e-nraii : rÉailagÉzabj§:]n&

LAKO ssÁGI rÁ.yE razTATÓ

Tisztelt Ügyfelürk!

A ZALAISpA nonprofit Ztt a lakosság környezetszemléletű tudat-formálása illetve aZ

illegális hulladékle.uiá. -.g"iőzése érdekében hulladékudvarl Üzetneltett tobb telepÜlésen.

Mi a hultadékutívar? A hulladékudvarok olyarr gyűjtőheiyek, ahol a kÜlÖrrbÖző fajtájú és

tömegű előre szelektált éietvitelbői eredő, nem vállaikozási tevékenységbŐl származő

hulladéknak az ellrelyezésére van lelretőség

Hulladékudvar címe: Vasvár 150314 hrsz ( Vörösmarty M. utca vége )

I*{yitva tartásaz Szerda: 8,30-i7,00 Csütörlök: 8,30-12,30 Péntek:8,30-17,00 Szonrbat: 8,30-
,l7,00

Hulladékudvar címe: ZaIaIőNő )Zllllbtsz 86 .szárnú főút mellett

Nyitva tartása: Kedd: B,00-16,00 Szerda: 8,00-i6,00 Péntek:8,00-16,00 Szombat: 8,00-16,00

Hulladékudvar címe: Pacsa 020110 hrsz 75-ös számúfőút mellett

Nyitva tartása: Kedd: 13,30-16,30 Csütörtök: 13,30-16,30 Páros hét szombat: 9,00-12,00

Hulladékudvar címe: Zalaszentgrót 01 13 hrsz

ütörtök: 8,00-16,30 Péntek: 9,30-1 8,00 Szombat: 9,30-18,00

A hulladékudvarokban különböző űrtartalmú konténerek kerüItek kihell'ezésre,
amell,ekbe a tenti táblázatszerint kérjük elhelyezni a beszállított hulladékokat:

Cégi egyzékszám : 2 0- ] 0-0 40 2 5 3

Bankszámla szám: I I 749008-20 I 78983En!§rE
tSO l4O0l:2O04

--
Reg. Number: EMS-1 34l1I

Adószám: I 43 4662B-2,20
wtuu,,zalaispa.hu

Reg. Number: QMS-3 79 l 11
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7, Á,L {ISP A Re gi o n á } i s H u l t a d é k gazőálkad á s i és
l{örnyezefr,éclelrni l{onpro fit Zl"t.
Székirely: 8] 98 Zalabér, 309 6 l 12. htsz.,
Tel: 92l] 01-5 10, Fax: 9217 07 -5I1.
Levelezési cím: 8900 Za7aegerszeg, Közlársaság u. 1.

Tel/Fax.: 92l695-77 5. e-nraii: titkarsag?,,za]aisj;a.hLl

Hulladéktípus EIh elyezhető huIlad ékok: Nem elhely ezhető hulladé}<ok

Papír
hullámkarlon, új ság, folyóirat,
füzet, körryv

szertny ezetlpapír, tej es doboz, italos
doboz

Műanyag
PET paiack. folia. mosó és öblílő
szeres doboz

szerulyezett rnűanyag hulladék.
pl : élelmiszerrel. oIajjal szennyezett
műanyagpalack és tej eszacskó

.:

Uveg (színes és
fehér)

italos és befottes, öblös üvegek ablaküveg.síküveg. l árnpacsö,tükör.

Zöld huliadék fenyőféle és dió ágai, levelei

Lom
eLhasznéút bútor, matíac,
szőnyeg, múanyag kerti bútor,
textil

ablaküve g, ny ílászár ő, ve szélyes
hulladék

Nem vesz át a hulladékudvar:
- közületektől, vállalkozásoktól származő hultradékot
- kommunális hulladékot

A zőId hulladék átvételére évi 10 alkalornmal van lelretőség alkalmarrként maximum 1 m3

: ': ] ,

A lom hul]adék beszállítasara évi egyszer van lehetőség.

Lpkosság részére a hlrlladékudyarokban a hulladékok ingyenesen elhelyezhetők!

Az átvéteLltez kérjük bemutatni utolsó negyedéves hulladékdíj befizetés ét ÍgazolŐ bizonylatát.

- a beszállításra jogosult neve, címe,
- abeszáIlított'hulladék azonosító számaés a beszállított hulladék mennyisége.
- beszáIlítő aláírása

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
"r}*?f".ö:f;;arra 

vonatkozó szabályokat betartani

Cé gj eglzékszám : 2 0 - ] 0-0 4 0 2 5 3
Bankszámla szám: ] l 749008-20 1 7 89B 3

Adószám : ] 4346628-2-20
voyly1,2a/qiypg.lxy

Reg. Number: EMS- 1 3411 1 Reg. Number;


