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3250 Pétervására, Tisztisor út 29. +36 (36) 368-445 fax: (36) 368-634 www.pevik.hu

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁSÉrtesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az eddigi gyakorlattól eltérően igényelhető a házhoz menő lomtalanításévente 1 alkalommal. A közterület rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében a lomtalanítást nem előremeghirdetett napokon, hanem a lakosság igénybejelentése alapján, előre egyeztetett napon végezzük el. Tár-sasházak esetében a társasház közös képviselőjével egyeztetett időpontban végezzük el a begyűjtést. Igénybe-
jelentés módja: info@pevik.hu vagy regisztrációs lap. Tel.: (36) 368-445 A kitöltött regisztrációs lapot
adja le a PEVIK kft Tiszti sor út 29 ügyfélszolgálatánál, vagy a helyi önkormányzatnál a kijelölt gyűjtőládába.A lomtalanítás időpontja akkor tekinthető véglegesnek, amikor írásban visszaigazoljuk az időpontot.

A lomtalanítást csak az veheti igénybe, akinek nincs díjhátraléka!

1
Pétervására2013. április 12. péntek reggel 7.00tól Alkotmány u., Árpád u., Hársfa u., Honvéd u., Hunyadi u.,Ivádi u., József A. u., Köztársaság u., Kossuth u., Molnár A.u., Nefelejcs u., Orgona u., Petőfi u., Rózsa u., Széchenyi u.,Szőlő u., Tisztisor u., Zrínyi u.

1
Pétervására2013. április 13. szombat reggel7.00 tól Ady u., Akácfa u., Alvég u., Béke u., Budai u., Dózsa u., Ifjú-ság u., Keglevich u., Máriássy u., Mogyoróska u., Papláza u.,Rákóczi u., Szabadság tér. Szent Márton u., Táncsics u.,Templom u., Vár u.

2
Pétervására2013. április 19. péntek reggel 7.00tól Alkotmány u., Árpád u., Hársfa u., Honvéd u., Hunyadi u.,Ivádi u., József A. u., Köztársaság u., Kossuth u., Molnár A.u., Nefelejcs u., Orgona u., Petőfi u., Rózsa u., Széchenyi u.,Szőlő u., Tisztisor u., Zrínyi u.

2
Pétervására2013. április 20. szombat reggel7.00 tól Ady u., Akácfa u., Alvég u., Béke u., Budai u., Dózsa u., Ifjú-ság u., Keglevich u., Máriássy u., Mogyoróska u., Papláza u.,Rákóczi u., Szabadság tér. Szent Márton u., Táncsics u.,Templom u., Vár u.

Kérjük, hogy a lom hulladék közé ne kerüljön kommunális hulladék, építési törmelék, gumiabroncs,
zöldhulladék, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok (pl.: festékek, olajok, akkumulátorok, vegy-
szerek)A begyűjtött, újrahasznosítható, megjavított, fertőtlenített lomokat az Önkormányzattal és civil szervezetekkelegyüttműködve a rászorultak jelképes áron megvásárolhatják az Önkormányzat hirdetménye szerint.Együttműködését köszönjük! Pétervására Város Önkormányzata és a PEVIK Kft.
 Az igénybejelentés határideje: 2013. április 8. (hétfő)

LOMTALANÍTÁS REGISZTRÁCIÓS ADATLAP. 1 vagy a 2 Időpont megfelelne!
(a számláján található)Ügyfélkód: Név: …………………………………………………………..………..……….……….Település: …………………………...………………… Utca, hsz.: …………………………………………..…….………………………………...Értesítési (visszaigazolási) cím, email vagy telefon: ……………………………………… …………………… …..………………….Nagydarabos hulladék (lom) jellemző összetétele, anyaga(i): ……………………………….……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….…………Mennyisége: ……………… m3. vagy ……. x……… x………( méter x méter  x méter) ………………………..……………….Kelt: ……………………………………………………………….….. AláírásÜzenet (a hátoldalon folytatható):


