KEDVES OLVASÓ!
Környezetünk védelme, megóvása közös érdekünk, amit csak akkor tudunk hatékonyan
megvalósítani, ha városunkban is folyamatosan fejlesztjük hulladékgazdálkodási
rendszerünket. Önkormányzatunk sikeresen pályázott a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban, és nyert
nagyarányú, 1,6 milliárd forintos támogatást
egy ilyen irányú komplex fejlesztésre.
Az összesen közel 1,8 milliárd forintból megvalósuló, Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Pécs város területén, különös tekintettel az
elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre című projekttel elsősorban az a célunk, hogy a korábban megvalósított hulladékgazdálkodási rendszert modernizáljuk, és kiterjesszük a szelektív hulladékgyűjtést.
Emellett természetesen a hulladéktermelés minimalizálása is cél, amelyhez – az
optimális szolgáltatási feltételek biztosításán túl – a felelősségteljes fogyasztói
hozzáállás, illetve az aktív és cselekvő, az elkülönített gyűjtési rendszerben résztvevő lakosság is szükséges.
A tisztább és élhetőbb környezet csak akkor valósulhat meg, ha mindannyian teszünk érte. Ezért arra kérem Önt is, szánjon néhány percet a program részleteinek megismerésére a túloldalon lévő információk elolvasásával, és vegyen részt
tudatosan a hulladékgyűjtési rendszer folyamatában, használja rendeltetésszerűen a gyűjtőedényeket.
Gondolkodjunk felelősen a háztartásban keletkező hulladék sorsáról!
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A Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Pécs város területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és
előkezelő rendszerre című projekt keretében megvalósuló beruházások:
•

•

•

•

A hulladékgyűjtés és szállítás eszközparkjának fejlesztése: a begyűjtés feltételei nagyrészt adottak, azonban a teljes ingatlanszám lefedése érdekében indokolt még, hogy további szelektív, valamint üveggyűjtő edényeket
szerezzünk be.
A vegyes hulladékba kerülő biológiailag bomló anyag további csökkentése érdekében a zöldhulladék házhoz menő szelektív gyűjtésére további gyűjtőedényeket, illetve azokon a területeken ahol indokolt (zöldövezetek) komposztáló
edényeket szerzünk be és osztunk szét.
A gépjárművek átlagéletkora jóval 10 év feletti, műszaki állapotuk elavult,
gyakoriak a meghibásodások, üzemeltetésük költséges, ezért cserére szorulnak. Pécs speciális földrajzi és úthálózati adottságai miatt a Mecsek-oldali
utcákban, ahol a családi házas háztartások mintegy negyede található, csak
kicsi (3-8 tonna) alvázakkal, sokszor tömörítés nélküli felépítménnyel lehet a
gyűjtést megoldani. Erre a területre nem terjedt ki a Mecsek-Dráva projekt
szelektívgyűjtési tevékenysége sem, így házhoz menő szelektívgyűjtés sincs.
A gyűjtőjárművek eszközparkjának fejlesztése érinti a normál 16-20 m3 -es
elöregedett járművek cseréjét, a Mecsek-oldali területek kiszolgálására alkalmas, korszerű, kisméretű, összkerekes (4x4-es) alvázon lévő, tömörítős felépítményű járművek beszerzését a vegyes maradék, a hasznosítható, illetve a
zöld hulladékok gyűjtésére.
Fejleszteni kell továbbá az elkülönített lomhulladék gyűjtés (tömörítős, platósrakodógépes) és az üveghulladék gyűjtés biztosításához szükséges szállító
járműveket. A járműpark fejlesztésénél kihasználva Pécs domborzati adottságait, illetve a tesztelés, jármű fejlesztés során szerzett tapasztalatokat az új
járműpark egy része tisztán elektromos meghajtású lehet.
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