Telefon: 01205 314200
E-mail: recycling@boston.gov.uk
Kontakt: Biuro Obsługi Klienta

Drodzy Mieszkańcy,
ZMIANA SPOSOBU ZBIÓRKI SUROWCÓW WTÓRNYCH
Po pomyślnie przeprowadzonych próbach w ponad 10% domów w okręgu Boston
pragniemy poinformować Państwa o zmianach, które nastąpią w całym okręgu Boston w
celu usprawnienia zbiórki odpadów i recyklingu.
Zmiany dotyczące recyklingu
Od kwietnia 2021 roku będziemy zbierać papier i karton oddzielnie od reszty odpadów. Jest
to spowodowane tym, że chcemy pomóc Państwu w recyklingu jak największej ilości
odpadów i zmniejszyć ślad węglowy. Każdego roku w Wielkiej Brytanii zużywa się ponad
12,5 miliona ton papieru i kartonu. Stanowi to 20% wszystkich odpadów domowych
wytwarzanych w Wielkiej Brytanii, a przeciętna rodzina wyrzuca rocznie ilość papieru, jaki
otrzymuje się z około 6 drzew. Gdyby każda osoba w kraju przetwarzała tylko 10% więcej
papieru, uratowalibyśmy około 5 milionów drzew rocznie.
Obecnie wrzucamy papier i karton do niebieskiego pojemnika na surowce wtórne, ale
ponieważ są one zmieszane z innymi materiałami (plastik, szkło i metale), często są
zanieczyszczone niewielkimi ilościami odpadów spożywczych pozostawionych w puszkach
lub potłuczonym szkłem. To sprawia, że efektywny recykling jest bardzo trudny.
Dlatego już wkrótce będziemy zbierać papier i karton do osobnego kosza (z fioletową
pokrywą). Czysty, suchy papier i karton mogą być następnie wysłane bezpośrednio do
papierni, która przetworzy je na produkty papiernicze.
Chcemy, aby było to dla Państwa jak najłatwiejsze, dlatego wkrótce do
zwykłego kosza na odpady zostanie dostarczony nowy kosz z fioletową
pokrywą. Nastąpi to między poniedziałkiem 22 marca a piątkiem 16
kwietnia 2021 roku. Kiedy pojemnik zostanie dostarczony, proszę upewnić
się, że jest on umieszczony razem z innymi koszami, które są gotowe do
użycia.
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Nie będziemy mogli odebrać pojemników, jeśli wrzucą Państwo do nich
niewłaściwe przedmioty. Jest konieczne, aby zapewnić, że jak najwięcej
odpadów, które zostały starannie posegregowane, będzie rzeczywiście poddanych
recyklingowi. Dlatego też razem z mieszkańcami bardzo ciężko pracowaliśmy, aby
upewnić się, że nadal będą Państwo w najprostszy i najłatwiejszy sposób oddawać
do recyklingu wszystko, co jest możliwe. Do niniejszego listu dołączona jest nowa,
prosta ulotka informacyjna na temat tego, co należy robić z odpadami i recyklingiem
w domu – Odpowiednia Rzecz, Odpowiedni Kosz
Do niniejszego pisma dołączona jest również naklejka, którą można umieścić na
niebieskim koszu na surowce wtórne. Prosimy o przechowywanie tej naklejki w
dostępnym miejscu w domu lub umieszczenie jej na pokrywie niebieskiego pojemnika na
odpady, aby przypominała Państwu o wrzucaniu właściwych rzeczy do właściwego
pojemnika, co zapewni nam możliwość odbioru i przetworzenia odpadów w najbardziej
efektywny sposób. Jeśli do niebieskiego pojemnika wrzucą Państwo coś innego niż
wskazane przedmioty, nie odbierzemy tego kosza.
Do niniejszego pisma dołączony jest również nowy kalendarz odbioru odpadów, oznaczony
kolorami, aby wskazać dni, kiedy należy wystawić kosze. Szczegóły dotyczące zbiórki można
również znaleźć na stronie www.mybostonuk.com/waste. Należy upewnić się, że wszystkie odpady
zostały prawidłowo umieszczone w pojemniku i wystawione na krawężnik do godziny 5.30 rano w
dniu odbioru.
Musimy uczynić wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc naszemu środowisku poprzez
zmniejszenie ilości produkowanych przez nas odpadów i ponowne wykorzystanie przedmiotów, jeśli
tylko jest to możliwe. Dlatego też prosimy, aby od 26 kwietnia nie wystawiać w koszach
dodatkowych odpadów do odbioru. Istnieją rozwiązania, które pomogą uporać się z dodatkowymi
odpadami, a informacje na ten temat można znaleźć na naszej stronie internetowej
www.mybostonuk.com/waste lub pod numerem telefonu 01205 314200. Odpady można również
dostarczyć do Centrum Recyklingu Odpadów Gospodarstwa Domowego przy Bittern Way, Boston,
PE21 7RQ. Rezerwacji można dokonać na stronie www.lincolnshire.gov.uk/clickandtip lub
telefonicznie pod numerem 01522 782070.
Często zadawane pytania
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć na naszej stronie internetowej pod
adresem www.mybostonuk.com/waste
Środki zabezpieczające przed Covid-19
Wiemy, że są to bezprecedensowe czasy ze względu na trwającą pandemię Covid-19 i chcemy zapewnić, że
pracujemy i będziemy nadal pracować bardzo bezpiecznie, po podjęciu wszystkich odpowiednich środków
bezpieczeństwa i higieny pracy, aby nieustannie chronić mieszkańców i nasze zespoły.
Zbiórka innych odpadów
Zapewniamy, że wszystkie inne sposoby zbierania odpadów będą kontynuowane w normalnym trybie.
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Ta ulotka zawiera bardzo ważne informacje. Aby zobaczyć jej treść w swoim języku,
proszę odwiedzić stronę www.mybostonuk.com/waste
BUŁGARSKI
Тази брошура съдържа много важна информация. За да прегледате копие на Вашия
език, моля посетете www.mybostonuk.com/waste
PORTUGALSKI
Este folheto contém informações muito importantes. Para ver uma cópia no seu idioma,
visite o site www.mybostonuk.com/waste
ŁOTEWSKI
Šajā informācijas lapā ir ļoti svarīga informācija. Lai to izlasītu Jūsu dzimtajā valodā, lūdzu,
apmeklējiet vietni www.mybostonuk.com/waste
RUMUŃSKI
Această broșură conține informații foarte importante. Pentru a vizualiza o copie în limba
dvs., vă rugăm să vizitați www.mybostonuk.com/waste
LITEWSKI
Šiame lankstinuke yra labai svarbi informacija. Norėdami susipažinti su jo kopija Jūsų kalba,
apsilankykite tinklalapyje www.mybostonuk.com/waste
ROSYJSKI
Эта листовка содержит очень важную информацию. Чтобы ознакомиться с ее копией
на Вашем языке, перейдите по ссылке www.mybostonuk.com/waste
POLSKI
Ta ulotka zawiera bardzo ważne informacje. Aby zobaczyć jej treść w swoim języku, proszę
odwiedzić stronę www.mybostonuk.com/waste
Dziękujemy za pomoc Radzie Miejskiej Bostonu w skutecznym przetwarzaniu odpadów
Z poważaniem

Radna Yvonne Stevens
Usługi Środowiskowe

www.mybostonuk.com
www.visitbostonuk.com

Victoria Burgess
Asystent Dyrektora ds. Operacji

Polub nas na Facebooku:
Rada Miejska Bostonu

Śledź nas na Twitterze:
@bostonboro

Z poważaniem

www.mybostonuk.com
www.visitbostonuk.com

Polub nas na Facebooku:
Rada Miejska Bostonu

Śledź nas na Twitterze:
@bostonboro

