
 

  

STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

Kommunális hulladékgyűjtési napok CELLDÖMÖLK 

  

  

Kérjük, tartsa be a következő szabályokat:  

  

1. A kukákba csak és kizárólag olyan hulladék kerülhet, ami nem gyűjthető 

szelektíven,  nem veszélyes, nem forró (Pl.: hamu), nem folyik és nem veszélyezteti az ürítést végző 

testi épségét.  

    

2. A hulladékgyűjtő edénynek illeszkednie kell a közszolgáltatónál rendszeresített  

gyűjtőjármű ürítő szerkezetéhez. Új edény beszerzéséről, illetve cégünk edénybérleti  

lehetőségeiről ügyfélszolgálatainkon kaphat bővebb felvilágosítást.  

  

3. A kukákat mindig a gyűjtési napon, reggel 5 óra előtt kell az utcára kihelyezni. 

Ünnepnapokon kérjük a lakosságot, hogy 1 órával korábban húzzák ki az edényeiket.  

    

4. Előfordulhat, hogy a kuka űrtartalmát meghaladó hulladék-mennyiség képződik az  

  

ingatlanhasználónál. Ebben az esetben a cégünknél rendszeresített, STKH emblémás  

  gyűjtőzsákban kell kitenni a plusz szemetet a kuka mellé.  

  

  

A változtatás jogát fenntartjuk.  

  

Utca Kommunális gyűjtési nap 

Ady E. U. péntek 

Akácfa u. 40-ig, 13-ig hétfő 

Akácfa u. 42-től, 15-től szerda 

Április. u. péntek 

Arad u. péntek 

Arany János u. péntek 

Aranyeső utca hétfő 

Árpád u.  hétfő 

Árvácska utca hétfő 

Árvalányhaj u. szerda 

Bajcsy-Zsilinszky Endre u.  szerda 

Balassi Bálint u. 14-ig, 13-ig hétfő 

Balassi Bálint u. 16-tól, 15-től szerda 

Barátság u.  szerda 

Baross u.  hétfő 

Bartók Béla u.  péntek 

Batthyány u. 12-ig, 9-ig  hétfő 

Batthyány u. 14től, 11-től péntek 

Béke u.  szerda 

Belovári István u. péntek 

  
 



Bem József u.  szerda 

Bercsényi Miklós u. hétfő 

Berzsenyi Dániel u.  hétfő 

Bocskai István u. hétfő 

Bodza utca hétfő 

Bokodi u. kedd 

Bokodpuszta kedd 

Botond u. hétfő 

Budai Nagy Antal u.  hétfő 

Búza utca hétfő 

Búzavirág utca hétfő 

Csokonai u. péntek 

Deák Ferenc u.  hétfő 

Dobó Katalin u.  szerda 

Dobos u.  péntek 

Dózsa György u. hétfő 

Dr. Géfin tér péntek 

Dr. Szomraky Zoltán u.  hétfő 

Eötvös Lóránd u.  szerda 

Építők útja hétfő 

Erőalja utca szerda 

Erzsébet királyné utca péntek 

Esze Tamás u.  hétfő 

Fazekas Mihály u.  szerda 

Fűztői Benedek u.  szerda 

Gábor Áron u.  péntek 

Gayer Gyula tér  hétfő 

Gyár utca péntek 

Harangvirág utca hétfő 

Hársfa u.  22-ig, 4-ig hétfő 

Hársfa utca 24-től, 5-től szerda 

Hegyalja u.  kedd 

Hegyi u.  szerda 

Hollósy tér  hétfő 

Horváth Elek u. hétfő 

Hunyadi u. hétfő 

Ifjúság tér  csütörtök 

Izsákfa u. kedd 

Jókai Mór u.  szerda 

József Attila u.  péntek 

Kankalin u.  szerda 

Kassa u. péntek 

Kertalja u.  szerda 

Kinizsi u.  hétfő 

Király János u. hétfő 

Kiscelli utca hétfő 

Kisfaludy u.  hétfő 

Kocsis Zoltán utca szerda 

Kodály Zoltán u.  hétfő 

Kodó u. kedd 

Kolozsvár u. péntek 

Koptik Odó u. péntek 



Kossuth utca hétfő 

Kökény utca hétfő 

Kökörcsin u.  szerda 

Kölcsey u.  péntek 

Kőtörő u.  szerda 

Kráter u.  szerda 

Kresznerics u. szerda 

Lázár Jenő út szerda 

Levendula utca hétfő 

Liszt Ferenc u.  szerda 

Május 1. u.  péntek 

Martinovics u.  szerda 

Marx Károly u.  szerda 

Mátyás király u.  szerda 

Mesteri u.  péntek 

Mikes Kelemen u.  péntek 

Móricz Zsigmond u.  szerda 

Móritz Sándor utca hétfő 

Nagy Sándor tér hétfő 

Nagyvárad u.  hétfő 

Nemesdömölki u.  hétfő 

Ostffy tér hétfő 

Óvoda köz  hétfő 

Pápai u.  hétfő 

Petőfi Sándor u. 20-ig, 15-ig hétfő 

Petőfi Sándor u. 22-től, 17 től péntek 

Pórdömölk u.  péntek 

Pozsonyi u.  hétfő 

Puskin u.  szerda 

Radnóti u.  péntek 

Rákóczi u.  hétfő 

Rózsa utca szerda 

Sághegyalja körút szerda 

Sági u.  (Alsósági városrész.) szerda 

Sági u. (Celli városrész) Választó a TÓ utáni 

kereszteződés!!! 

hétfő 

Ságvári u.  péntek 

Sikló u.  szerda 

Somogyi Béla u.  szerda 

Sport u.  szerda 

Szabadság tér  hétfő 

Szalóky Sándor u.  csütörtök 

Széchenyi u. hétfő 

Szent István utca 56-ig, 45-ig hétfő 

Szent István utca 58-tól, 47-től szerda 

Szentháromság tér  hétfő 

Szentháromság tér  péntek 

Táncsics Mihály u. szerda 

Tátra u.  hétfő 

Temesvár u.  péntek 

Tó u.  péntek 

Tompa u.  hétfő 



Tulipán u.  péntek 

Újvilág u.  szerda 

Uzsabánya u.  szerda 

Uzsok u.  péntek 

Vadrózsa utca hétfő 

Vágány u.  hétfő 

Vak Béla u.  szerda 

Városháza tér hétfő 

Vasút u.  hétfő 

Vasvári Pál u.  hétfő 

Vörösmarty u. 28-ig, 49-ig hétfő 

Vörösmarty u. 30-tól, 51-től szerda 

Wesselényi u.  hétfő 

Zrínyi utca.  hétfő 

 

A társasházak konténereinek ürítése csütörtöki napon történik. 

 


