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Szanowny Mieszkańcu
AKTUALIZACJA INFORMACJI NA TEMAT ZBIÓRKI SUROWCÓW WTÓRNYCH W
GMINIE BOSTON
Po udanych próbach w ponad 10% domów w gminie Boston, mogliście Państwo zauważyć
w lokalnej prasie i na portalach społecznościowych, że w większości gospodarstw
domowych w gminie Boston zostaną wprowadzone zmiany mające na celu usprawnienia
zbiórki odpadów i recyklingu.
Zmiany w recyklingu - pojemniki komunalne
Od kwietnia 2021 r. będziemy zbierać papier i kartony oddzielnie od pozostałych odpadów
dla tych mieszkańców, którzy posiadają w swoich domach indywidualne pojemniki na
odpady. W ten sposób chcemy pomóc mieszkańcom 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 co roku papier o wartości
około 6 drzew. Gdyby każda osoba w kraju poddawała recyklingowi tylko 10% więcej
papieru, udałoby nam się uratować około 5 milionów drzew każdego roku.
Obecnie wrzucacie swoje odpady i recykling do wspólnych pojemników dzielonych z
sąsiadami. Nieruchomości komunalne są częścią następnej fazy tego procesu, więc na
razie nadal będziecie wrzucali wszystkie odpady, w tym papier i kartony, do niebieskiego
pojemnika komunalnego. Chcemy Państwa zapewnić, że pracujemy nad alternatywnym
rozwiązaniem dla Państwa nieruchomości, które pozwoli nam pomóc Państwu w jak
najbardziej efektywnym recyklingu.
Skontaktujemy się z Państwem ponownie w najbliższej przyszłości, aby poinformować o
wszelkich zmianach w sposobie zbierania odpadów i recyklingu, ale w międzyczasie
prosimy o kontynuowanie umieszczania ogólnych odpadów domowych w zielonych
pojemnikach i oddzielnie odpady do recyklingu w niebieskich pojemnikach (w tym papier i
kartony) do odwołania.
Środki przeciwko 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,
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podejmując wszystkie odpowiednie środki bezpieczeństwa i higieny pracy, aby chronić
Państwa, mieszkańców i nasze zespoły przez cały czas.
Ta ulotka zawiera naprawdę ważne informacje. Aby obejrzeć kopię w swoim języku,
odwiedź 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
ROMAŃSKI
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 Gminy Boston w efektywnym recyklingu odpadów.
Z poważaniem,

Radna Yvonne Stevens
Odpowiedzialna za usługi środowiskowe

Victoria Burgess
Zastępca dyrektora ds. operacji
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