
 

Съоръженията за рециклиране и за отпадъци от 
търговски дейности La Collette –  
Общи условия за използване на обекта от търговски 
клиенти. 
 
Съоръженията за рециклиране и за отпадъци от търговски дейности La Collette се управляват 
от екипа по Твърди отпадъци – Инфраструктура, жилищно строителство и околна среда, на 
правителството на Джърси за приемане на отпадъци от търговски дейности. Тези услуги целят 
рециклирането на материали от клиенти, за да се върнат регенерираните продукти в 
строителната промишленост за свеждане до минимум на отпадъците. Предлагат се 
окончателни варианти за обезвреждане, когато не е възможна повторна употреба. 
 
За да се гарантира, че тези услуги могат да се предоставят безопасно и с високо качество, от 
всички потребители на обекта се очаква да спазват общите условия за използването на обекта 
на „Съоръжения La Collette“.  

1. Движение из обекта 

• Спазвайте всички знаци и маркировки, когато се движите из обекта. Операциите и 
разположението на обекта могат да се променят периодично без предупреждение 
– ето защо знаците и маркировките на обекта се показват за безопасността на 
всички потребители. 

• Не превишавайте ограничението на скоростта на сайта от 10 mph. 

• При използването на съоръженията следвайте всички инструкции, дадени от 
персонала – персоналът е на Ваше разположение с цел да помогне за 
гарантирането на безопасността на всички потребители на обекта и на персонала. 

• Клиентите, които желаят да използват съоръженията за отпадъци от търговски 
дейности, трябва да влязат през платформения кантар на обекта, за да бъдат 
регистрирани на обекта, и да излязат през платформения кантар за окончателно 
претегляне и напускане на обекта. 

• На клиентите, изхвърлящи отпадъци, които не завършват маршрута си с напускане 
на обекта през изходния платформен кантар (освен ако нямат предварително 
споразумение с ръководството на обекта), ще бъде наложена такса въз основа на 
приблизителното тегло и категорията от информацията, предоставена в тяхната 
история на разтоварването или на доказателствата от видеонаблюдението (CCTV), 
според случая. Може да бъде наложена и административна такса. 
 
 

2. Обезвреждане на отпадъците 

• Разделяне на материалите (Чисти товари) − Отпадъците, които се докарват на 
обекта, следва да отговарят на критериите за приемане на отпадъци за съответното 
съоръжение, което се използва за обезвреждане. 
o Не се приемат смесени товари. 
o Товарите не трябва да съдържат замърсители според критериите за приемане 

на отпадъци или необходимата услуга. 
o Критериите за приемане на отпадъци на обекта можете да намерите на 

съответните уебстраници на Gov.je. 
o Ако се изисква химически анализ за потвърждаване на състава на отпадъците, 

той трябва да се извърши за сметка на клиента. 
 

• Декларации за отпадъците 
o Всякакви декларации за произхода или състава на отпадъците, които се изисква 

да бъдат попълнени от клиента преди обезвреждането, като например: 



 

Декларации за изхвърляне на отпадъци, товарителници за опасни отпадъци или 
декларации за съдържание на азбест − представляват правен документ, който 
ще бъде съхраняван в регистър в случай на проверка или запитване. Поради 
това отговорност на клиента е да гарантира, че такива данни, които са 
декларират, са точни и кратки. Като общ минимум за всички обекти ще бъде 
изискването да има пълен адрес за произхода на отпадъците. 
 

• Отхвърлени отпадъци, претоварвания и почистване – клиентите с натоварени 
отпадъци, които не отговарят на критериите на услугата за приемане на отпадъци, 
ще бъдат: 
o Помолени от съветника на обекта да отстранят замърсителите, преди да 

разтоварят; или  
o Отхвърлени от обекта без изхвърляне на отпадъците, за да отстранят 

замърсителите; или  
o Претоварени от персонал/машини на отдел GHE (Растеж, жилищно строителство 

и околна среда), ако отпадъците вече са били разтоварени. В този случай ще 
бъде наложена такса за претоварване при напускането на обекта. 

o Ако замърсените отпадъци са били разтоварени и клиентът е напуснал обекта, 
персоналът на отдел IHE (Инфраструктура, жилищно строителство и околна 
среда) ще се свърже с клиента и ще поиска той да се върне на обекта за 
претоварване и премахване на отпадъците. Може да бъде наложена такса за 
претоварване и административна такса. Ако клиентът откаже, към таксата за 
товара с отпадъци ще бъдат добавени разходите за почистването и 
административна такса. 

o Ако бъде установено замърсяване с азбест в даден товар, клиентът ще бъде 
посъветван да се върне с отпадъците си на обекта на произход и да търси помощ, 
ако е необходимо да почисти замърсения товар. 

o В случай че товарът е бил разтоварен и се установи наличие на азбест, клиентът, 
независимо дали присъства или не, ще бъде информиран за замърсяването и 
съгласно безопасността на обекта La Collette отпадъците ще бъдат блокирани и 
ще се изиска на обекта да присъства специалист по отстраняването на азбест за 
почистване и анализ. За тази услуга ще бъде наложена такса на клиента, 
изхвърлил отпадъците, и категорията за таксуване на отпадъците ще бъде 
изменена според случая. 
 

• Незаконно разтоварване на отпадъци 
o Лицата, за които е установено, че незаконно изхвърлят отпадъци на места, които 

не са маркирани за приемане на отпадъци, или на места, които са затворени за 
обществено ползване, могат да бъдат наказателно преследвани съгласно 
Закона за управление на отпадъците (Джърси) от 2005 г.  

 

3. Плащане на тарифи/такси 

• Уверете се, че разполагате със средства за заплащане на обезвреждането на 
отпадъците, преди да пристъпите към използването на нашите съоръжения.  

• Може да се използва кредитна сметка за фактуриране в края на месеца (която 
трябва да бъде платена в рамките на 30 дни); или 

• На място може да бъде използвана кредитна/дебитна карта. 

• Персоналът на платформения кантар няма да приема плащания във валута, 
освен ако няма предварително споразумение. 

 

4. Словесен или физически тормоз 

• Няма да се толерира словесен или физически тормоз на персонала на обекта 
или на другите потребители. На клиентите, за които е доказано, че упражняват 
тормоз, ще бъде забранено да използват съоръженията на обекта. 



 

На всички клиенти, за които е установено, че редовно нарушават тези правила, няма да бъде 
разрешено да използват съоръженията за период, който е определен от и е по преценка на 
екипа на IHE за управление на твърдите отпадъци. 


