LAKOSSÁGI IGÉNYLŐLAP ZÖLDHULLADÉK-GYŰJTÉSRE
Tájékoztatjuk, hogy szolgáltatásunkat aktív szerződéssel rendelkező lakossági ügyfeleink vehetik
igénybe. Az igénylőlapot lehetőségük van Társaságunkhoz eljuttatni a lent megjelölt határidőkön
belül a zoldhulladekgyujtes@khg.hu e-mail címre, vagy postai úton a 7401 Kaposvár, Pf.: 136. címre.
Név:
Cím (település, utca, házszám):
Elérhetőség (e-mail cím):
Kihelyezhető zöldhulladékok: faág, fanyesedék, fűkaszálék, vágott virágok, falevél.
Az ágakat (maximum 7-10 cm vastagságig), összekötve kis kötegekbe (maximum 150 cm hosszú), a
falevelet, virágot és egyéb apró zöldhulladékot ép és zárt zsákban (maximum 120 literes űrméretű, 1
fő által megemelhető) helyezzék az ingatlanok elé, jól látható helyre, az úttest szélére legkésőbb a
megjelölt napon reggel 5:00 óráig.
Tilos kihelyezni: gyökérzetet, tuskót, vastag ágakat/törzseket, földet.
A fent írt módtól eltérően vagy bármilyen más hulladékkal szennyezett zöldhulladékot a szolgáltató
nem szállítja el.
Az igénylés során kérjük a lenti táblázatban X-el megjelölni (a meghirdetett időpont előtti
négyzetben), hogy mely alkalmakra vonatkozóan szeretnék a szolgáltatásunkat igénybe venni:
Zöldhulladék-gyűjtés

Jelentkezési határidő:

2022. január – fenyőfa*
2022. április
2022. május
2022. június
2022. július
2022. augusztus
2022. szeptember
2022. október
2022. november

2022. január 9.
2022. március 20.
2022. április 20.
2022. május 20.
2022. június 20.
2022. július 20.
2022. augusztus 20.
2022. szeptember 20.
2022. október 20.

Meghirdetett időpont:
2022.01.14*
2022.04.08
2022.05.06
2022.06.10
2022.07.08
2022.08.05
2022.09.02
2022.10.07
2022.11.11

2022.01.28*

* A 2022. január hónapban meghirdetett időpontokon kizárólag a fenyőfák elszállítását végezzük, melyet díszek, szalagok,
szaloncukros papírok és egyéb tárgyak nélkül van lehetőségük kihelyezni, maximum törzsátmérő: 7-10 cm, maximum
hosszúság: 150 cm, a nagyobb fenyőfákat kérjük darabolva helyezzék ki.

Kérjük amennyiben az előre regisztrált időpontokban mégsem kívánja kihelyezni zöldhulladékát,
szíveskedjen ezt Társaságunknak jelezni a zoldhulladekgyujtes@khg.hu e-mail címen legkésőbb a
szállítási időpontot megelőzően 1 munkanappal. Amennyiben ezt egymás után 2 alkalommal nem
teszi meg és nem helyez ki zöldhulladékot, úgy előzetes értesítés nélkül a további jelentkezések
automatikusan törlésre kerülnek rendszerünkből.
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