HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
SZABÁLYZAT
Tusnádfürdő Város Polgármesteri Hivatala
Információk, kérdések, észrevételek:
alpolgarmester@tusnadfurdo.info - 0745089687
sipos.gellerd@tusnadfurdo.info - 0745098691
Minden jogi és fizikai személy köteles szerződést kötni a
hulladékszállító céggel!
SC RDE HURON SRL Tel: +40 266 372 718 email: mciuc@rdero.ro

TÖMBHÁZAK

MAGÁNHÁZAK

minden tömbházlakó a saját

a magánházaktól kapuról -

utcájában, csakis a kijelölt

kapura zajlik a háztartási

szemétgyűjtő pontra viheti a

szemét összegyűjtése minden

háztartási hulladékot: Állomás utca,

hétfőn a kihelyezett zöld

Csukás u.5, Jókai Mór és Fenyő utcák

kukákból

valamint Szent Anna utca tömbházai

a magánházaktól TILOS a

a hulladékot a konténerbe kell

szemetet a tömbházaknak

helyezni. TILOS a konténerek mellé

kijelölt szemétgyűjtőkhöz vinni

vagy közé letenni!

JOGI SZEMÉLYEK
minden kereskedelmi egység, hotel,

PAPIR/FÉM/
MŰANYAG/ÜVEG

panzió, villa, kemping és más cég a

a szelektív hulladékot az RDE Huron

saját hulladék tárolójába köteles

által biztosított átlátszó zsákokba

gyűjteni a háztartási szemetet,

kell külön gyűjteni

amelyet minden hétfőn elszállítanak

elszállítás havonta, minden hónap

a szelektív hulladék tárolását is

első hétfőjén kapuról-kapura

saját maga oldja meg, ezt havonta

a tömbházlakók is igényelhetnek

szállítja el az RDE Huron

ilyen zsákot a hivataltól, az

TILOS máshová szállítani és

elszállítás napján pedig kihelyezik a

elhelyezni a szemetet

szemétgyűjtő ponthoz

EGYÉB HULLADÉK
az elektormos-, a terjedelmes-

BIZTONSÁG

(bútor, matrac, stb) és a növényi

a medvezbiztos kukákat az önök

hulladék gyűjtése ingyenes, a

biztonsága érdekében helyesen

polgármesteri hivatal által

használják, ne hagyják nyitva és ne

szervezett kampányok során

támasszák ki ajtaját.

évente 2-3 alkalommal. Ezeken

a villanypásztor este a közvilágítás

kívül az elszállításuk költség

működése ideje alatt kapcsol be,

ellenében történik.

ha a kapu be van akasztva.

Az építkezésből/felújításból

EZ KÖZÖS FELELŐSSÉG!

származó hulladék is költség

videokamerák vannak felszerelve

ellenében szállítják el

ezért minden esemény rögzítve van

FONTOS!
TILOS A MEDVÉK ETETÉSE !!!
A KÖZTERÜLETI SZEMETELÉS BŰNCSELEKMÉNY!
SZANKCIÓK A 211/2011 TÖRVÉNY ALAPJÁN:
MAGÁNSZEMÉLYEKNEK 3000-6000 LEJ KÖZÖTT
JOGI SZEMÉLYEKNEK 20.000-40.000 LEJ KÖZÖTT

