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Document de Administrare a Deşeurilor şi Resturilor menajere
Acest Document trebuie să fie emis tuturor Chiriaşilor existenţi şi oricărui Chiriaş nou, la semnarea
contractului de Închiriere pentru a le aduce la cunoştinţă responsabilitatea lor şi cu scopul ca
Propietarul să respecte Condiţiile de Autorizare 16(ii) din Schema de Autorizare Selectivă Hexthorpe.
O copie a Documentului semnat trebuie să fie păstrată de către titularul de Autorizaţie împreună cu
un al doilea exemplar păstrat la propietate.
La cerere, o copie ar trebui de asemenea să fie trimisă prin email către Home Safe.

Numele chiriaşului(lor)

1
2
3
4

Numele propietarului (Îndrumătorului)
Adresa Propietăţii de închiriat

Zilele dumneavoastră de colectare a containerului sunt după cum urmează:
Săptămâna

Ziua

Următoarea
dată

Tipul contaierului

1

Containerul negru, cutiile verzi şi sacii albaştri

2

Contaierul verde, cutiile verzi şi sacii albaştri
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ÎN CALITATE DE CHIRIAŞ AL IMOBILULUI MAI SUS MENŢIONAT:

Sunteţi responsabil pentru prezentarea tuturor deşeurilor menajere de la sediul dumneavoastră
în containerele corecte:
o
Containerul verde- deşeuri verzi/ grădină
o
Cutia verde- caserole, cutii de conserve, sticle şi borcane, tăvi şi folii de aluminiu, aerosoli,
textile, cartuşe de imprimantă, telefoane mobile, cutii din carton şi plastic;
o
Sacul albastru- hârtii- reviste, cataloage, registre şi pliante (termopane demontate);
○ Containerul negru- deşeurile nereciclabile.



Trebuie să plasaţi containerul negru în partea din spate a propietăţii pentru golire. Cutiile de
reciclare şi sacii de reciclare trebuie să fie plasaţi în faţa propietăţii. Nu le aşezaţi acolo cu o zi
înainte de ziua colectării, înainte de ora 12 amiază. Să nu le lăsaţi afară a doua zi după colectare,
după ora 12 amiază. Etichetaţi containerul dumneavoastră pentru a prevenii dispariţia lui.
Trebuie să luaţi la cunoştiinţă toate instrucţiuniile şi informaţiile cu privire la orice modificării
care pot apărea în jurul zilei de colectare în perioada sărbătoriilor legale.
Trebuie să vă asiguraţi că toate capacele containerelor sunt închise complet. Containerele cu
capacele ridicate nu vor putea fi golite..
Nu trebuie să puneţi nici un deşeu afară pentru colectare, care nu se află în containerul corect. Nu
trebuie să lăsaţi nici un sac, deşeuri în bucăţi neordonate sau obiecte mari în drum/ aleea din
spatele proprietăţii sau în faţa containerelor de gunoi care aşteaptă să fie golite.
Nu trebuie să lăsaţi deşeurile în bucăţi neordonate sau sacii de gunoi în grădina dumneavoastră .
Acestea trebuie depozitate în containerele corecte pentru deşeuri, înainte de a fi puse afară
pentru colectare.
În cazul în care nu aveţi containerele/ cutiile necesare sau saci, trebuie să raportaţi fără întârziere
acest lucru Consiliului Doncaster la numărul de telefon 01302 736000 sau prin vizitarea Oficiului
Civil, Waterdale.
Dacă aveţi obiecte care sunt prea mari pentru containerele corecte, Consiliul Doncaster oferă un
serviciu de colectare a obiectelor voluminoase, care poate fi aranjat la numărul de telefon 01302
736000 sau prin vizitarea Oficiului Civil, Waterdale (serviciu cu plată).











DECLARAŢIA CHIRIAŞULUI(LOR)
Declar că am citit/ mi-au fost citiţi termenii şi condiţiile din acest Document şi că am înţeles şi
sunt de acord să ader la aceşti termeni şi condiţii.

Semnătură chiriaş 1: _____________________________ Data: __________________

Semnătură chiriaş 2: _____________________________ Data: __________________

Semnătură chiriaş 3: _____________________________ Data: __________________

Semnătură chiriaş 4: _____________________________ Data: __________________
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