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Charta Odpadu a Nakladania s Odpadom
Táto listina musí byť vydaná všetkými existujúcimi nájomníkmi a každému novému nájomcovi pri začatí
nájmu tak, aby si boli vedomý svojich povinností a aby prenajímateľ v súlade s Licenčnou podmienka 16
(ii) Výberového Licencovania Hexthorpe Schémy. Kópia podpísanej charty musí byť v držaní majiteľa
licencie s druhou kópiu na danom mieste. Na žiadosť by mala byt emailom zaslaná kópia pre Home Safe.
Meno (á) Nájomcu (ov)

1
2
3
4

Meno Majiteľa Bytu
Adresa Prenajímanej Nehnuteľnosti

Dni vyvážania vášho odpadu sú nasledovné::
Týždeň

Deň

Ďalší Dátum

Typ Koša

1

Kôš s čiernymi kolesami, zelenými krabicami
a modrými taškami

2

Kôš so zelenými kolesami, zelenými krabicami
a modrými taškami
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AKO NÁJOMCA VYŠŠIE UVEDENEJ NEHNUTEĽNOSTI:












Ste zodpovedný za umiestnené všetkého odpadu z vašej domácnosti do správnych kontainerov:
o
Kôš s zeleými kolesami – záhraný / zelený odpad
o
Zelený kôš – plechovky, plechovice, sklenené flaše a poháre, fólie a hliníkové podnosy,
aerosóly, textily, náplne do tlačiarní, mobilné telefóny, kartóny a plastové flaše.
o
Modrá taška – papier – časopisy, katalógy, adresáre a nepotrebná pošta (bez plastových
častí)
o
Čierny kôš – nerecyklovateľný odpad
Musíte umiestniť váš čierny kôš s kolesami na zadnú stranu vašej nehnuteľnosti pre vyprázdnenie.
Recyklačné krabice a tašky musia byť umiestnené na prednú stranu nehnuteľnosti. Neukladajte
ich pre 12tou hodinou v deň vopred dňa zberu. Označte číslom domu svoj kôš, aby nedošlo k jeho
zameneniu.
Musíte vziať všetky inštrukcie a informácie ohľadnom zmien zvyčajného zberného dňa z dôvodu
sviatkov na vedomie.
Musíte zabezpečiť, že všetky koše sú uzavreté. Otvorené koše nemôžu byť vyprázdnené.
Nemôžete nechávať akýkoľvek odpad na vyhodenie mimo správneho koľa. Nemôžete nechávať
tašky, alebo voľný odpad, prípadne väčšie položky v hale/zadnej ceste, alebo opreté o váš smätný
kôš na vyprázdnenie.
Nemôžete nechať neuzavretý, alebo zabalený odpad v záhrade. Musí byť uložený v správnom
smätnom koši pred jeho vývozom.
Pokiaľ nemáte správny kôš/krabice, alebo vrecia, musíte to nahlásiť bezodkladne na Radu
Doncaster na 01302 7360000, alebo navštívením Občianskej Kancelárie, Waterdale.
Ak máte položky priveľké pre správne koše, Rada Docasteru ponúka odvoz veľkých položiek, čo
môže byť dohodnuté telefonicky na 01302 7360000, alebo navštívením Občianskej Kancelárie,
Waterdale (platená služb)..

VYHLÁSENIE NÁJOMCU (OV)
Vyhlasujem, že som prečítal, alebo som mal prečítané podmienky a zodpovednosti v tejto Charte
a rozumiem a súhlasím s dodržovaním týchto podmienok a zodpovedností.

Podpis Nájomcu 1 : _____________________________ Dátum: __________________

Podpis Nájomcu 2 : _____________________________ Dátum: __________________

Podpis Nájomcu 3: _____________________________ Dátum: __________________

Podpis Nájomcu 4: : _____________________________ Dátum: __________________
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