Tisztelt Karcagi Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. regionális közszolgáltató megbízásából a
Karcag Térségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. alvállalkozóként végzi a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást Karcag városban és további négy településen. Az érintett településeken
változások történtek a közszolgáltatás ellátásában, amely a továbbiakban Karcag városban is
módosítást idéz elő a hulladékszállítási körzetekben. Ez azt jelenti, hogy néhány utcában a
hulladékszállítás másik naptári napra tolódik át. A hulladékszállítás egyéb rendjében, (szerves
zöldhulladék, szelektív újrahasznosítható hulladék, valamint vegyes háztartási hulladékok
gyűjtése) a gyűjtési módokban, azok gyakoriságában, valamint azok rendszerességében egyéb
módosítás nem lesz.
A szállítási napok a főtéri gazdálkodó szervezetek és vállalkozások tekintetében a közszolgáltatási
szerződés szerint, a társasházak esetében a korábbi rendszer szerint történik.
Néhány utcában a szállítási nap megváltozik, az alábbiak szerint:
Hétfői szállítási nap:
Széchenyi sgt.- József A. u., Baross u., Gyarmati u. által határolt rész, beleértve a Széchenyi sgt.at is a József A. utcáig. A főtéri részt és az egyéb a korábban megszokott társasházakat nem érinti
a változás, azok maradnak a korábbi napok szerint.
Keddi szállítási nap:
József A., Baross u., Gyarmati u. - Széchenyi és Szent István sgt. által határolt 4-es számú főútvonal
felé eső városrész, Ipari Park, Külső MOL kút, Laktanya területe. (a Szent István sgt. nem, az szerdai
szállítási körzet lesz.)
Szerdai szállítási nap:
Madarasi út, Kossuth tér – Szent István sgt. által határolt terület (Madarasi út nem, az csütörtöki
szállítási nap.)
Csütörtöki szállítási nap:
Madarasi út, Kossuth tér – Széchenyi sgt. (Ady E. úttól a József A. utcáig) által, valamint a
Kisújszállási út által határolt terület. Ide tartozik még a Szabó J. utca, azonban a Kisújszállási út
már nem, az pénteki körzet marad.
Pénteki szállítási nap:
Kisújszállási út - Madarász Imre út (Széchenyi sgt.-ig) – Széchenyi sgt. által határolt terület. A
Széchenyi már nem, az hétfői körzet. Kisföldek, Főtéri rész és egyéb a korábban megszokott
társasházak.
Az új gyűjtési körzetek szerinti első gyűjtés a 33. héten, 2019. 08. 12-én hétfőn kezdődik.
Addig minden postaládába eljuttatjuk a tájékoztatónkat a hulladéknaptárunkkal együtt.
Köszönjük szíves megértésüket és segítő együttműködésüket!
Kérdéseikkel forduljanak bizalommal az ügyfélszolgálatunkhoz:
Karcag Térségi Közszolgáltató Nonprofit Kft.
5300 Karcag, Petőfi utca 1/E.
Tel: 59/503-317
e-mail: info@ktkkft.hu
www.ktkkft.hu, www.nhsztisza.hu

„Legyen Ön is válogatós!

