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FELHÍVÁS
AZ ELHULLOTT ÁLLATI TETEMEK ELSZÁLLÍTÁSÁNAK VÁLTOZÁSÁRÓL
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2009. február 2-tól beindul az a gyűjtési rendszer,
melynek eredményeképpen az elhullott állatok tetemeit közvetlenül a házaktól szállítjuk el.
Az elszállítás a lakosok részére továbbra is INGYENES, ennek költségeit Biharkeresztes Város
Önkormányzata biztosítja.
Az elhullott állati tetemek elszállításának folyamata az alábbiak szerint történik:
1. Az állat elhullásának napján személyesen tegyen bejelentést a Biharkeresztesi Városgazdálkodási
Kht. telephelyén Nagy Barnabásnál, vagy Márkus Lajosnál (Ady E. utca 12.). Amennyiben ez
nem munkaidőben, vagy munkanapon történik, akkor a telephelyen kiplakátolva megtalálja azt a
nevet és telefonszámot, akit ebben az ügyben haladéktalanul értesíthet.
A bejelentésnek tartalmaznia kell az elhullott állatok fajtáját, becsült súlyát és pontos megtalálási
címét, mely alapján kiállításra kerül egy Bejelentő lap.
2. A bejelentéssel egyidejűleg - a 90 kg-ot meg nem haladó súlyú állattetemek tárolására - speciális,
az állattetemek osztályba sorolásának (veszélyes, nem veszélyes hulladék) megfelelő színű, légés szagmentesen zárható műanyag gyűjtőzsákot kap annak érdekében, hogy a szállítás
megkezdéséig biztosítva legyen a hulladékok környezetszennyezést kizáró módú tárolása. Az
elhullott állat tetemét Önnek ebbe a gyűjtőzsákba kell elhelyeznie.
A 90 kg-ot meghaladó súlyú állattetemekről is bejelentést kell tennie, azonban azok tárolására
alkalmas zsák nincs, azokat a lehető legsürgősebben szállíttatjuk el, indokolt esetben akár eseti
jelleggel.
A Bejelentő lap aláírásával egyidejűleg tájékoztatást kap a következő szállítási nap időpontjáról.
A begyűjtés, elszállítás időpontjai:
Tavaszi időszak
március 1 – április 30
Nyári időszak
május 1 – augusztus 31
Őszi időszak
szeptember 1 – november 30
Téli időszak
december 1 – február 28

heti 2 alkalom
heti 3 alkalom
heti 2 alkalom
heti 1 alkalom

hétfő, csütörtök
kedd, csütörtök, szombat
hétfő, csütörtök
hétfő

3. A megadott szállítási napon a Matadella-Plusz Kft. gyűjtőautója megjelenik Önnél a bejelentett
állati tetem elszállítása céljából. A begyűjtött állati tetem az átvételkor a helyszínen mérlegelésre
kerül.
KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY ELHULLOTT ÁLLATAIKAT A TOVÁBBIAKBAN NE
SZÁLLÍTSÁK KI AZ EDDIGI GYŰJTŐHELYRE, MIVEL AZ MEGSZŰNTETÉSRE KERÜL!
Amennyiben a szállítással kapcsolatban bármilyen kérdése van, szíveskedjen az alábbi telefonszámok
egyikén érdeklődni:
Matadella-Plusz Kft: 30/289-2717
30/365-4761
Zsadányi Zsolt:
20/379-5041
Nagy Barnabás:
30/367-3918
54/430-059

