
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 további változtatás jogát fenntartjuk. 

Együttműködésüket köszönjük: 

az STKH csapata 

 

 

 

STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

Kommunális hulladékgyűjtési napok Vasvár 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

További részletek: www.stkh.hu 

KOMMUNÁLIS HULLADÉKGYŰJTÉSI NAPOK UTCÁK SZERINT: 

 

UTCA JÁRAT FŐ NAPJA Tömbházak ZSÁKOS 

Áchim András utca péntek   

Ady Endre utca péntek   

Akácfa utca péntek   

Alkotmány utca kedd kedd-péntek  

Alsóárokhegy utca péntek   

Arany János utca kedd  zsákos 

Árpád tér péntek kedd-péntek  

Barabás István utca kedd   

Bartók Béla utca péntek   

Béke utca kedd   

Bendefy László utca kedd   

Béri Balog Ádám utca péntek   

Budai Nagy Antal utca péntek   

Buja utca péntek   

Csokonai Vitéz Mihály utca kedd   

Csörnöc utca kedd   

Derkovits Gyula utca péntek   

Dózsa György utca péntek   

Dr. Tretter László utca péntek kedd-péntek  

Eötvös Láránt utca kedd   

Esze Tamás utca kedd   

Felsőárokhegy utca péntek   

Főszolgabíró tér péntek   

Fürdő utca kedd   

Fürdő utca péntek   

  
 



Gersei út péntek   

Gesztenyés hegy péntek   

Góré utca péntek   

Gyár utca kedd   

Győrvári út péntek   

Hármashegy I. kedd   

Hármashegy II. kedd   

Hármashegy III. kedd  zsákos 

Hegybíró dűlő kedd   

Hunyadi János utca péntek   

Ifjúság utca kedd   

Járdányi professzor utca kedd   

József Attila utca kedd  zsákos 

Kisköveshegy utca kedd  zsákos 

Kismákfa utca péntek   

Kossuth Lajos utca péntek   

Kőrösi Csoma Sándor utca kedd   

Köztársaság tér péntek   

Március15. tér kedd   

Mártírok útja péntek   

Munkácsy Mihály utca péntek   

Nagyköveshegy utca péntek   

Nagymákfa utca péntek   

Németh Antal utca kedd   

Nyárfás major kedd   

Pácsonyi utca péntek   

Papmalmi utca kedd   

Pásztor utca kedd  zsákos 

Péterfai utca péntek   

Petőfi Sándor utca kedd kedd, péntek  

Ragyogó utca kedd   

Semmelweis utca kedd   

Szentmihályfalvi utca kedd kedd-péntek  

Táncsics Mihály utca péntek   

Újlaki utca kedd   

Vasút utca kedd   

Vasvári Pál utca péntek kedd-péntek  

Vérmező utca péntek   

Vörösmarty Mihály utca péntek   

 

 


