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Charta Odpadu a Nakládání s Odpadem
Tato listina musí být vydána všemi stávajícími nájemníky a každému novému nájemci při zahájení nájmu
tak, aby si byl vědom svých povinností a aby pronajímatel v souladu s Licenčnou podmínkou 16 (ii)
Výběrového Licencování Hexthorpe Schémata. Kopie podepsané listiny musí být v držení majitele
licence s druhou kopii na daném místě. Na žádost by měla být emailem zaslána kopie pro Home Safe.
Jméno (á) Nájemce (ů)

1
2
3
4

Jméno Majitele Bytu
Adresa pronajímané nemovitosti

Dny vyvážení vašeho odpadu jsou následující:
Týden

Den

Nasledující
Datum

Typ Koše

1

Koš s černými koly, zelenými krabicemi a
modrými taškami

2

Koš se zelenými koly, zelenými krabicemi a
modrými taškami
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AKO NÁJOMCA VYŠŠIE UVEDENEJ NEHNUTEĽNOSTI:











Jste zodpovědný za umístěny veškerého odpadu z vaší domácnosti do správných kontejnerů:
o Koš se zelenými koly - zahrání / zelený odpad
o Zelený koš - plechovky, plechovice, skleněné láhve a sklenice, fólie a hliníkové podnosy,
aerosoly, textilie, náplně do tiskáren, mobilní telefony, kartony a plastové lahve.
o Modrá taška - papír - časopisy, katalogy, adresáře a nepotřebná pošta (bez plastových částí)
o Černý koš - nerecyklovatelný odpad
Musíte umístit váš černý koš s koly na zadní stranu vaší nemovitosti pro vyprázdnění.
Recyklační krabice a tašky musí být umístěny na přední stranu nemovitosti. Neukládejte je
pro 12tou hodinou v den předem dne sklizně. Označte číslem domu svůj koš, aby nedošlo k
jeho zaměnění.
Musíte vzít všechny instrukce a informace ohľadnom změn obvyklého sběrného dne z důvodu
svátků na vědomí.
Musíte zajistit, že všechny koše jsou uzavřeny. Otevřené koše nemohou být vyprázdněny.
Nemůžete nechávat jakýkoliv odpad na vyhození mimo správného kůľe. Nemůžete nechávat
tašky, nebo volný odpad, případně větší položky v hale / zadní silnici, nebo opřené o váš
smätný koš na vyprázdnění.
Nemůžete nechat neuzavřený nebo zabalený odpad v zahradě. Musí být uložen ve správném
smätnom koši před jeho vývozem.
Pokud nemáte správný koš / krabice, nebo pytle, musíte to nahlásit na Radu Doncaster na
01302 7360000, nebo navštívením Občanské Kanceláře, Waterdale.
Pokud máte položky příliš velké pro správné koše, Rada Docasteru nabízí odvoz velkých
položek, což může být dohodnuto telefonicky na 01302 7360000, nebo navštívením Občanské
Kanceláře, Waterdale (placená služba) ..

PROHLÁŠENÍ NÁJOMCE (U)
Prohlašuji, že jsem přečetl, nebo jsem měl přečtené podmínky a odpovědnosti v této Chartě a
rozumím a souhlasím s dodržováním těchto podmínek a odpovědností.

Podpis Nájomcu 1 : _____________________________ Datum: __________________

Podpis Nájomce 2 : _____________________________ Datum: __________________

Podpis Nájomce 3: _____________________________ Datum: __________________

Podpis Nájomce 4: : _____________________________ Datum: __________________
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