TISZTELT BIATORBÁGYI POLGÁROK!
Biatorbágy város közigazgatási területén 2016. január 1-jétől 2020.
december 31-ig a Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági
Nonprofit Kft. végzi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.
Biatorbágy belterületén a rezsicsökkentést követően 2016.
január 1-jétől ismét csökkent a bruttó szemétszállítási díj természetes személy ingatlantulajdonosok (magánemberek) részére:
Edényméret

Negyedéves díj

Éves díj

60 liter

2642 Ft

10 566 Ft

120 liter

2889 Ft

11 557 Ft

240 liter

4953 Ft

19 812 Ft

1100 liter

30 213 Ft

120 854 Ft

Az 1100 literes edény bérleti díja 4953 forint / hónap / db.
Az éves hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj ötven százalékát kell megállapítani:
a) az üdülőként nyilvántartott ingatlannal rendelkező tulajdonosok esetében;
b) külterületi és üdülőterületeken a szolgáltatást ideiglenesen
igénybevevő (életvitelszerűen egész évben ott nem tartózkodó) ingatlanhasználóknak;
c) a gyűjtőautóval járhatatlan külterületi és üdülőterületen, valamint a gyűjtőautóval járhatatlan belterületi lakóingatlan-használóknak.
A c) pont szerint érintett ingatlanhasználóknak 2017-től már nem
hulladékos zsákot, hanem matricákat postáz ki a szolgáltató,
amelyek bármely 120 literes zsákra felragaszthatók. A felmatricázott zsákokat a járható út határáról szállítja el a hulladékkezelő.
Igény szerint a matricák jelzett zsákra cserélhetők az önkormányzat ügyfélszolgálatán nyitvatartási időben.
Háztartási hulladékok begyűjtése
A szilárd hulladék heti elszállítása csütörtöki napokon történik
ünnep- és munkaszüneti napokon is. A Deponia Kft. a nyilvántartásában szereplő állandó lakosoknak „kukamatricát” küld, amely
igazolja a közszolgáltatás tárgyévi igénybevételének jogosultságát.
A matricát a hulladékgyűjtő edényre kell ragasztani.
A többlethulladék 240 Ft-os, sárga színű matricával ellátott bármely, megfelelő teherbírású, max. 120 literes zsákban kihelyezhető.
A többlethulladékos matricák árusítóhelyei:
– Bián a Nagy utca 67. szám alatti papír-írószer boltban,
– A Pecatónál Ica mama boltjában, a Kertbarátok terén.
Térítésmentes szelektívhulladék-begyűjtés
Házhoz menő rendszerben, tetszőleges, átlátszó zsákban kéthetente szerdánként gyűjti be a szolgáltató. Műanyag és fémhulladékok köre: műanyag ásványvizes- és üdítőspalackok (PET),
műanyag kozmetikai és tisztítószeresflakonok többrétegű italos(tejes-, gyümölcsleves-) dobozok, fém italos- (üdítős-, sörös-),
illetve konzervdobozok. A műanyag és fémpalackokat, flakonokat, többrétegű, italos kartondobozokat kiöblítve, laposra taposva, visszatekert kupakkal rakják a gyűjtőzsákba, így kevesebb
helyet foglal!

Térítésmentes papírhulladék-begyűjtés
A kötegelve vagy papírdobozban kitett vegyes háztartási papírhulladékot (újságpapír, prospektus, irodai papír, géppapír, papírzacskó, kartondoboz) kéthetente szerdánként, a szelektív gyűjtéssel azonos napokon szállítják el a gyűjtőautók.
Matricás zöldhulladék-elszállítás
2021 április 16. és október 15. között minden második pénteken kerül sor a zöldhulladék elszállítására. A kerti zöldhulladékot
az ingatlantulajdonosok bármely 110 literes, átlátszó anyagból
készült zsákban gyűjthetik. A gallyakat maximum 70 cm hosszúra darabolva, maximum 50 cm-es átmérőjű kötegekben kell
szállításra előkészíteni. A szolgáltató csak azokat a kötegeket és
zsákokat szállítja el, amelyekre az ingatlantulajdonos ráragasztotta az erre a célra rendszeresített matricát. Matrica 390 forintért
vásárolható a többlethulladékos címkéket is árusító boltokban.
Az idei évben 8 db díjmenetes zöldhulladék matricát postáz a
szolgáltató az erre jogosultaknak.
A harmadik negyedévben két alkalommal – 2021. november
6-án és december 4-én, szombati napokon – a lakosság részére
térítésmentes zöldhulladék- (falevél-) gyűjtésre kerül sor.
Térítésmentes lomtalanítás
Háztartásonként évi egy alkalommal, maximum 3 m3-ig lehet
térítésmentesen lomtalanítást igényelni a 06-22/407-416 / 3-as
telefonszámon. A lomtalanítási igényt előre kell jelezni a közszolgáltató felé, amely az ingatlanhasználóval egyeztetett időpontban, 14 napon belül köteles a hulladékot elszállítani. Kérjük
az ingatlantulajdonosokat, hogy a lomhulladékot csak az elszállítás előtti napon helyezzék a közterületre.
Szelektív gyűjtőpont / Új helyszín
Biatorbágy területén a Sóskúti útról megközelíthető
szennyvíztelep mellett szelektív hulladékgyűjtő pont
működik, ahol a gyűjtőkonténerekbe a papír-, a műanyag és a
fém- mellett lehetőség van az üveg- és az elektronikai hulladék
térítésmentes letételére is. A szelektív pont hétfőtől péntekig
10.00–18.00 óra között, szombaton 8.00 és 13.00 óra között
van nyitva.
ELNAPOLVA!!Térítésmentes veszélyeshulladék-gyűjtés
2021. április 24-én, szombaton 8.00-tól 12.00 óráig a Szily–Fáykastély üzemi területén (Kálvin tér 4.) a biatorbágyi polgárok
lakcímkártyájuk felmutatásával térítésmentesen adhatják
le a veszélyes hulladékot, valamint a felni nélküli használt
gumiabroncsokat. Átvételkor a szolgáltató ellenőrzi a rakományokat, és csak a valóban veszélyes hulladékot (festékmaradék, hígító,
fáradt olaj, akkumulátor, elektronikai gép) veszi át. Lomot, sittet,
gyógyszert, növényvédő szert, egyéb kommunális hulladékot nem.
Központi ügyfélszolgálat:
Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft., 8000
Székesfehérvár, Sörház tér 3. Telefon: 06-22/407-416,
06-22/507-419. E-mail: ugyfel@deponia.hu.
Web: www.deponia.hu

