Dažnai užduodami klausimai
POKYČIAI
K. Kodėl šie pokyčiai vyksta?
A. Priežastis, kodėl norime patobulinti atliekų perdirbimo procesą, yra paprasta. Mesdami
atliekas į atitinkamą konteinerį, galime pagerinti Linkolnšyre surenkamų perdirbimų atliekų
kokybę ir užtikrinti, kad daugiau atliekų būtų perdirbta į antrinio naudojimo produktus.
Dabartinis perdirbamų atliekų surinkimo būdas (viskas viename konteineryje) reiškia tai, kad
dauguma surinkto popieriaus ir kartono yra užteršiami kitomis konteineryje esančiomis
atliekomis, pvz., stiklu ir itin dažnai maisto atliekomis. Sumaišyti su kitomis perdirbamomis
atliekomis, popierius ir kartonas taip pat gali sudrėkti, sušlapti ir susitepti. Manome, kad
renkant popierių ir kartoną atskirame konteineryje, jie bus išlaikyti švarūs ir sausi, todėl
neprarasime jų dėl taršos ir juos bus galima perdirbti. Tai taip pat reiškia, kad galėsime
susitelkti ties kitomis atliekomis jūsų konteineryje – plastiku, metalu ir stiklu – kad
užtikrintumėme, jog esame kuo draugiškesni gamtai.
K. Kodėl imatės šių pokyčių pandemijos įkarštyje?
A. Mūsų bandymai prasidėjo daug seniau nei Covid-19 pandemija. Rinkdami kitas atliekas iš
jūsų namų (maišytas perdirbamas atliekas, bendrąsias atliekas ir sodo atliekas), laikomės
griežtų sveikatos ir saugos reikalavimų, kurie reguliariai peržiūrimi, siekiant užtikrinti, kad tiek
mūsų darbuotojams, tiek jums, gyventojams, nekiltų papildoma rizika. Kaip ir visi, nežinome,
kada mūsų valstybėje taikomi apribojimai pasikeis, taigi ir toliau stengsimės veiksmingai ir
efektyviai teikti paslaugas, kurios atitinka aplinkosaugos tikslus, kuriuos mes vis dar turime
įgyvendinti.
K. Kur mano konteineris bus pristatytas ir ką turiu su juo daryti?
A. Jūsų konteineriai bus pristatyti prie jūsų namų. Prašome patraukti juos kuo greičiau į
tinkamą vietą šalia jūsų kitų konteinerių. Būtų gerai, kad ant konteinerio nurodytumėte savo
namo numerį, taip mums padėtumėte nustatyti, kuris konteineris yra jūsų, jeigu kiltų
surinkimo problemų.
K. Kaip atrodys konteineris?
A. Gausite juodą konteinerį su violetiniu dangčiu, į kurį turėsite dėti popierių ir kartoną.
Q Kada gausiu kitą konteinerį?
A. Jūsų popieriaus ir kartono konteineriai violetiniu dangčiu bus pristatyti laikotarpiu nuo
2021 m. kovo 22 d. iki balandžio 16 d.
K. Ar galiu gauti dar vieną / papildomą konteinerį?
A. Pristatysime jums standartinį 240 litrų konteinerį, kurio, mūsų manymu, turėtų pakakti jūsų
popieriaus ir kartono atliekų surinkimui. Tam tikromis aplinkybėmis jūsų namų ūkiui gali būti
suteiktas papildomas konteineris, prašome peržiūrėti savivaldybės atliekų ir perdirbimo
tvarką, kurią rasite www.mybostonuk.com/operations Jei turite perteklinį popieriaus ar
kartono kiekį, prašome apsilankyti vietiniame Buitinių atliekų perdirbimo centre
https://www.lincolnshire.gov.uk/clickandtip.
K. Ar privalau turėti atskirą konteinerį?
A. Taip, dabar visiems namų ūkiams privaloma atskirti popierių ir kartoną nuo kitų
perdirbamų sausų atliekų.

K. Neturiu vietos dar vienam konteineriui savo namuose
A. Suprantame, kad kai kuriems žmonėms gali būti sunku rasti vietos dar vienam
konteineriui. Jei tikrai nerandate vietos dar vienam konteineriui, galime atsiųsti savo
komandos narį, kuris apžiūrės plotą, kuriame laikote savo konteinerius ir kartu su jumis
priims tinkamiausią sprendimą. Prašome susisiekti el. paštu recycling@boston.gov.uk arba
telefonu 01205 314200.
K. Ar galiu gauti informaciją kita kalba nei anglų?
A. Taip, prašome apsilankyti tinklalapyje www.mybostonuk.com/waste, kuriame pateikiami
mūsų lankstinukų ir laiškų vertimai.
ATLIEKŲ SURINKIMAS
K. Kas nutiks, jei negalėsite surinkti mano atliekų dėl Covid-19?
A. Nuo pat pandemijos pradžios reguliariai peržiūrime visas sveikatos ir saugumo
priemones, kurių imamės. Turime išsamius nenumatytų atvejų planus, tuo atveju, jei kaip
įprastai negalėtume surinkti jūsų atliekų. Šie planai panašūs į tuos, kurių imtumėmės dėl
gausaus sniego ar kitų žvarbių oro sąlygų. Jei negalėsime surinkti atliekų įprastą dieną,
informuosime jus kaip įmanoma greičiau apie pokyčius.
K. Ką galima mesti į popieriaus ir kartono konteinerį?
A. Galite mesti visą popierių (išskyrus susmulkintą popierių ir popierines servetėles) ir
kartoną į popieriaus ir kartono konteinerį, tačiau svarbu, kad jie būtų ŠVARŪS IR BE
MAISTO LIKUČIŲ.
Išsamesnė informacija ir paaiškinimai pateikiami www.mybostonuk.com/waste.
K. Ar mano atliekų surinkimo diena keisis ir kaip dažnai atliekos bus surenkamos?
A. (Boston BC) Ne, jūsų atliekų surinkimo diena išliks ta pati, tik šiek tiek keisis surinkimo
dažnumas, jūsų popierius ir kartonas bus renkami pagal kalendorių, kuris pateiktas
www.mybostonuk.com/refuse-calendar. Bendras perdirbamų atliekų kiekis, kurį iš jūsų
surinksime, nesikeis, pasikeis tik surinkimo dažnumas. Vis dar naudosime tas pačias
šiukšliavežes ir pasitelksime tas pačias surinkimo komandas jūsų atliekų iš konteinerio
violetiniu dangčiu surinkimui. Namų ūkiai gaus informaciją apie tai, kokios atliekos bus
surenkamos kiekvieną dieną, ši informacija taip pat prieinama tinklalapyje
www.mybostonuk.com/find-your-bin-day/
K. Kaip dažnai bus ištuštinamas mano naujasis popieriaus ir kartono konteineris?
A. Prašome peržvelgti kalendorių, kuris pateikiamas kartu su jūsų gyventojo informaciniu
rinkiniu arba tinklalapyje www.mybostonuk.com/waste
K. Ar paimsite papildomas atliekas, paliktas šalia mano konteinerių?
A. Ne. Nuo balandžio 26 d. neberinksime papildomų atliekų, paliktų šalia jūsų konteinerių.
Jei turite papildomų atliekų, apsilankykite savo vietiniame Buitinių atliekų perdirbimo centre.
https://www.lincolnshire.gov.uk/clickandtip
K. Ar vis dar bus teikiama pagalbinio surinkimo paslauga?
A. Taip. Jei jums buvo teikiama pagalbinio surinkimo paslauga, ji ir toliau bus teikiama.
KOKIAS ATLIEKAS GALIMA MESTI Į KONTEINERĮ IR KAS JOMS NUTINKA
K. Kas nutiks, jei į konteinerius įmesiu netinkamas atliekas?
A. Negalime ištuštinti konteinerių, į kuriuos įmestos netinkamos atliekos. Netinkamos

atliekos gali užteršti kitas atliekas ir jos nebebus tinkamos perdirbimui. Konteineriai bus
pažymėti ir jie nebus ištuštinti iki kitos numatytos surinkimo dienos, iki to laiko turėsite
pašalinti netinkamas atliekas. Jei turite abejonių dėl to, kokias atliekas mesti, peržiūrėkite
laišką ir lankstinuką, kuriuos išsiuntėme kiekvienam namų ūkiui. Ši informacija taip pat
prieinama tinklalapyje www.mybostonuk.com/waste
K. Kodėl negalite perdirbti šlapio / drėgno kartono / popieriaus?
A. Jei jūsų atliekos šlapios, popierius ir kartonas gali sukibti ir nebebūti tinkami perdirbimui.
K. Kodėl negalite perdirbti susmulkinto popieriaus ir popierinių servetėlių?
A. Susmulkinto popieriaus gabaliukai gali įstrigti popieriaus perdirbimo įrangoje ir sukelti
gaisro pavojų. Susmulkintą popierių reikia sudėti į maišelius ir išmesti į žalią konteinerį.
Popierinės servetėlės sudarytos iš labai trumpų pluoštų ir nėra pakankamai aukštos
kokybės, kad galėtų būti perdirbtos.
K. Kur anksčiau buvo dedamas popierius ir kartonas, kuriuos dabar turime rūšiuoti?
A. Jūsų mėlynas perdirbamų atliekų konteineris, turintis plastiką, metalą, stiklą, popierių ir
kartoną, šiuo metu siunčiamas išrūšiuoti mūsų rangovui. Atskyrus popierių ir kartoną į atskirą
konteinerį, bus išvengta popieriaus ir kartono sudrėkimo, sušlapimo ir susitepimo, jį
sumaišius su kitomis atliekomis. Manome, kad rūšiuojant popierių ir kartoną atskirame
konteineryje, jie bus sausi ir švarūs, ir juos bus galima perdirbti, užuot juos praradus dėl
užteršimo.
K. Kur keliauja mano atliekos?
A. Jūsų bendrosios atliekos (iš žalio konteinerio) keliauja į North Hykeham esančią jėgainę,
kuri paverčia atliekas energija. Ten atliekos sudeginamos, o gaunama energija paskirstoma
29000 namams per metus.
Jūsų perdirbamos atliekos (iš mėlyno konteinerio) siunčiamos rangovui, kuris išrūšiuoja
atliekas pagal jų tipą ir tada siunčia jas perdirbimui.
Jūsų konteinerio violetiniu dangčiu turinys bus siunčiamas paskirtam popieriaus perdirbėjui,
kuris juos perdirbs į naudotinus popieriaus ir kartono produktus.

BENDRIEJI KLAUSIMAI
K. Kokios yra išlaidos ir kas už tai moka?
A. Pirmiausia turime investuoti į reikiamus konteinerius, medžiagas ir surinkimo būdus. Šias
pradines investicijas finansuoja Linkolnšyro grafystės taryba, jos atsipirks per trejuspenkerius metus ir sutaupytos sumos ženkliai pranoks išlaidas. Sutaupyti pinigai galės būti
panaudoti itin svarbių paslaugų teikimui jūsų bendruomenėje. Svarbu prisiminti, kad
svarbiausia ne tik išlaidos. Svarbiausia – elgtis teisingai ir saugoti aplinką ateinančioms
kartoms, ko ir tikisi mūsų gyventojai. Pasitelkdami savo srities specialistą popieriaus
perdirbėją, sumažiname popieriaus nukeliautą kelią iki kol jis yra visiškai perdirbamas, be to
taip mažiname anglies pėdsaką. Be to, mažindami užterštumą likusiame perdirbimo
procese, teikiame ekonominę naudą ir naudą aplinkai.
K. Ar naudojate tas pačias šiukšliavežes perdirbamų ir bendrųjų atliekų rinkimui?
A. Taip, tos pačios šiukšliavežės naudojamos tiek perdirbamų, tiek bendrųjų atliekų rinkimui.
Šiukšliavežėse įrengti ašmenys, kurie nustumia visas atliekas į galą. Jos ištuštinamos

kiekvieną naktį, siekiant užtikrinti, kad bendrosios atliekos nesusimaišytų su jūsų
surūšiuotomis atliekomis.
K. Ar šie pokyčiai bus vykdomi visur?
A. Mūsų tikslas – taikyti šį surinkimo metodą visuose Linkolnšyro rajonuose per ateinančius
3-4 metus. Valstybės mastu vyriausybė siekia nustatyti „pagrindines“ medžiagas, kurias
visos savivaldybės turės perdirbti.
K. Ar galiu nurodyti savo namo numerį / pavadinimą ant konteinerio?
A. Taip, prašytume tai atlikti. Skatiname pažymėti savo konteinerius savo namo
pavadinimu / numeriu, nes tai padės išvengti to, kad jūsų konteinerio per klaidą nepaimtų
kas nors kitas.
K. Ar komunaliniai atliekų konteineriai bus įtraukti į popieriaus ir kartono surinkimą?
A. Dirbame ties tuo, kad rastume teisingą sprendimą dėl komunalinių atliekų konteinerių ir
užtikrinsime, kad bendradarbiausime su gyventojais / nuomotojais, kad pateiktumėme
geriausią galimą sprendimą. Komunalinėse srityse gyvenantys gyventojai bus informuoti
apie progresą.

