
A műanyag hulladék elszállításával kapcsolatos információk  

2022- es évre vonatkozóan 

 
Műanyag hulladék elszállításának időpontjai   

 a 2022-es évre vonatkozóan 
JANUÁR            18                    JÚLIUS                     19 

FEBRUÁR         15                   AUGUSZT US         16 

MÁRCIUS          22                   SZEPTEMBER        20  

ÁPRIS                 19                  OKTÓBER               18 

MÁJUS               17                   NOVEMBER            15  

JÚNIUS              21                   DECEMBER            20 

 

A műanyag hulladékot kizárólag átlátszó zsákokban lehet gyűjteni és leadni. Az üdítős 

flakonokat kérjük laposra gyúrni, így sokkalta több fér a zsákba. Lehetőség szerint csak tele zsákokat 

kérünk kihelyezni a gyűjtés napján. 

Amennyiben a zsákokban elfogadhatatlan hulladék lesz elhelyezve a zsák 

elszállítása nem lesz lehetséges. 

A zsákokba a következő hulladékot lehet gyűjteni: 

➢ PET üdítős, ásványvizes flakonok- étolajos flakonok, 

➢ joghurtos, margarinos, salátás, gyümölcsös, mosószeres dobozok – kimosva, 

➢ háztartási-drogériás flakonok, 

➢ fóliák, mint reklámtáskák, üdítők 6-os fóliacsomagolása, zsugor fólia, 

➢ csomagoló fólia cserépről, tégláról, 

➢ kerti bútor, műanyag láda – zsák mellé helyezve, 

➢ TetraPack – tejes, dzsúszos dobozok, 

➢ konzervdobozok, festékes fémdobozok, 

➢ sörös, üdítős alumínium dobozok. 

 

A zsákokba TILOS a következő hulladékot gyűjteni: 

➢ ételhordók, húsos tálcák kimosva sem, egyszerhasználatos tányérok, evőeszközök, 

egyéb tálcák/ virág/, 

➢ polisztirol (ún. csikorgató), 

➢ cukros és egyéb zacskók celofánból, tatrafánból, egyéb speciális anyagokból, 

➢ degenerált, szennyezett háztartási kellékek: kannák, kaniszterek, virágtartók, 

➢ motorolajos, permetes flakonok, kaniszterek, 

➢ kerti medencék, öntözőcsövek, gumitömlők, 

➢ cipők, 

➢ agrofólia, 

➢ gyerekjátékok,  

➢ autók műanyag részei, elektromos gépek műanyag részei, 

➢ falburkolók, műanyag ablakkeretek, szúnyoghálók, vízvezetékek, lefolyócsövek. 

 



Informácie ohľadne zberu plastového odpadu v obci BAKA 

v roku 2022 

 

Harmonogram zberu plastového 

odpadu  v roku 2022 
JANUÁR      18                    JÚL                   19 

FEBRUÁR    15                   AUGUST          16 

MAREC        22                   SEPTEMBER    20  

APRÍL           19                  OKTÓBER        18 

MÁJ              17                   NOVEMBER    15  

JÚN               21                   DECEMBER     20 

 

V rámci zberu sa odvážajú výhradne priehľadné( podľa možnosti plné) vrecia. Žiadame 

obyvateľov o stláčanie fliaš v záujme toho, aby boli vrecia účelne využité.  

Pokiaľ vo vreci bude uložený nevhodný odpad tieto vrecia nebudú 

odvezené. 

Do vriec s plastovým odpadom je možné ukladať: 

➢ PET fľaše od nápojov, oleja, 

➢ poháre a obaly od jogurtov, šalátov, margarínu, obaly z ovocia a obaly od pracích prostriedkov 

prepláchnuté, 

➢ plastové obaly a fľaše od drogérie, 

➢ fólie a plastové obaly a plastové reklamné tašky, 

➢ fólie z obalu -  tehly a škridle, 

➢ Záhradný plastový nábytok a plastové debničky, 

➢ krabice od mlieka, džúsov TetraPack, 

➢ krabičky od konzerv a kovové krabice,  

➢ pivové a nápojové  hliníkové krabičky . 

 

Do vriec s plastovým odpadom  NIE JE MOŽNÉ ukladať: 

➢ tácky od mäsových výrobkov, jednorazové plastové taniere a príbory, 

➢ polystyrén,  

➢ obaly od potravín z papiera, celofánu, a špeciálnych materiálov, 

➢ kontaminované domáce pomôcky, kanistre, vedrá a kvetináče, 

➢ fľaše od motorových olejov, postrekov, 

➢ plastové bazény, zavlažovacie rúry a gumené hadice, 

➢ topánky, 

➢ agrofólia, 

➢ detské hračky,  

➢ plastové náhradné diely elektrických zariadení, a automobilov, 

➢ plastové okná, sieťky, vodovodné rúry a odpadové rúry. 


