
 

Facilitățile comerciale pentru reciclare și gestionare a deșeurilor 
La Collette  
Termeni și condiții de utilizare a facilității de către clienții comerciali. 
 
Facilitățile pentru reciclare și gestionare a deșeurilor La Collette sunt operate de echipa Deșeuri solide 
- Infrastructură, locuințe și mediu a Guvernului Jersey pentru primirea deșeurilor comerciale. Aceste 
servicii au rolul de a recicla materiale de la clienți, pentru a returna produsele recuperate în industria 
de construcții, pentru minimizarea generării de deșeuri. Când reutilizarea nu este posibilă, sunt 
furnizate opțiuni de eliminare finală. 
 
Pentru a asigura că aceste servicii pot fi oferite în siguranță și la o calitate ridicată, ne așteptăm ca 
toți utilizatorii facilității să respecte termenii și condițiile de utilizare a facilităților Collette.  

1. Traficul în facilitate 

• Respectați toate indicatoarele când vă deplasați în cadrul facilității. Operațiunile și 
aspectul facilității se pot modifica periodic fără notificare prealabilă - așadar, pentru 
siguranța tuturor utilizatorilor, se afișează indicatoare la facilitate. 

• Nu depășiți limita de viteză din cadrul facilității de 10 mph. 

• Respectați toate instrucțiunile date de personal atunci când utilizați facilitățile, personalul 
nostru este acolo pentru a asigura siguranța tuturor utilizatorilor facilității și a personalului 
nostru. 

• Clienții care doresc să utilizeze facilitățile comerciale de deșeuri trebuie să intre pe la locul 
de cântărire pentru a fi înregistrați la facilitate și să iasă prin locul de cântărire pentru o 
înregistrare finală a greutății și ieșire în afara facilității. 

• Clienților care elimină deșeuri care nu își finalizează călătoria părăsind facilitatea peste 
locul de cântărire (cu excepția unui acord prealabil cu administratorul facilității) li se va 
aplica o taxă pe baza unei greutăți și categorii estimate din istoricul de descărcare sau 
dovezi CCTV, după caz. Se poate aplica și o taxă de administrare. 
 
 

2. Eliminarea deșeurilor 

• Segregarea materialelor (încărcături curate) - Deșeurile aduse la facilitate trebuie să 
îndeplinească criteriile de acceptare pentru facilitatea utilizată pentru eliminare. 
o Încărcăturile mixte nu sunt acceptate.  
o Încărcăturile nu trebuie să conțină contaminanți, confirm criteriilor de acceptare sau 

serviciului necesar; 
o Criteriile de acceptare a deșeurilor de la facilitate pot fi găsite pe paginile web 

respective Gov.je. 
o Dacă este necesară analiza chimică pentru a confirma compoziția chimică a deșeurilor, 

aceasta trebuie efectuată pe cheltuiala clientului. 
 

• Declarații privind deșeurile 
o Orice declarație necesară privind originea sau compoziția deșeurilor trebuie 

completată de un client înainte de eliminare, de exemplu: Notificările de descărcare, 
documentele de însoțire a deșeurilor periculoase sau declarația privind conținutul de 
azbest constituie un document legal care va fi păstrat în evidență în cazul unei cereri 
de informații sau anchete. Prin urmare, este răspunderea clientului să se asigure că 
aceste date declarate sunt exacte și concise. Cerința minimă a tuturor facilităților este 
indicarea adresei complete pentru originea deșeurilor. 
 

• Deșeuri respinse, Reîncărcări și Curățare - pentru clienții cu încărcături de deșeuri 
neconforme cu criteriile de acceptare a deșeurilor de serviciu: 



 

o Se solicită de către consilierul facilității să îndepărteze contaminanții înainte de 
descărcare sau  

o Se respinge de la facilitate fără descărcare, pentru a elimina contaminanții sau  
o Se reîncarcă de către personalul/utilajele GHE, dacă deșeurile au fost deja descărcate 

În acest caz, la ieșirea din facilitate se aplică o taxă de reîncărcare. 
o Dacă deșeurile contaminate au fost descărcate și clientul a părăsit facilitatea, 

personalul IHE va contacta clientul și îi va solicita să revină la facilitate pentru 
reîncărcarea și îndepărtarea deșeurilor. Se pot aplica taxe de reîncărcare și de 
administrare. Dacă clientul refuză, la taxa de încărcare a deșeurilor se vor aplica un 
cost de curățare și administrare. 

o Dacă, în cadrul unei încărcături, se detectează o contaminare cu azbest, clientul va fi 
sfătuit să se întoarcă cu deșeurile la locul de origine și să solicite asistență, dacă este 
necesar, pentru a decontamina încărcătura. 

o În cazul în care o încărcătură a fost descărcată și se detectează azbest, clientul, 
prezent sau nu, va fi informat privind contaminarea și conform Siguranței facilității La 
Collette, deșeurile vor fi înconjurate și un specialist în eliminarea azbestului va fi 
solicitat pentru a veni la facilitate pentru colectare și analiză. O taxă pentru acest 
serviciu va fi percepută clientului care elimină deșeurile și categoria de taxe pentru 
deșeuri va fi modificată, după cum este necesar. 
 

• Descărcări aleatorii 
o Persoanele descoperite că elimină deșeuri în zone care nu sunt marcate pentru 

primirea deșeurilor sau în zone închise pentru uz public pot fi urmărite penal în temeiul 
Legii privind gestionarea deșeurilor (Jersey) 2005.  

 

3. Plata taxelor/comisioanelor 

• Asigurați-vă că aveți mijloacele de plată pentru eliminarea deșeurilor înainte de a utiliza 
facilitățile noastre.  

• Un cont de credit poate fi utiliza pentru facturarea la sfârșitul lunilor (care trebuie plătit 
în termen de 30 de zile) sau 

• La facilitate, se poate utiliza pentru plată un card de debit/credit. 

• Personalul de la cântar nu va accepta nicio plată în valută, cu excepția unui acord 
prealabil. 

 

4. Abuz fizic sau verbal 

• Abuzul verbal sau fizic al personalului facilității sau a altor utilizator nu este tolerat. 
Clienții despre care se dovedește că sunt abuzivi vor fi opriți din utilizarea oricărei 
facilități. 

Clienții despre care se constată în mod repetat că încalcă aceste reguli nu au permisiunea de a utiliza 
facilitățile pentru o perioadă de timp stabilită și la discreția echipei de gestionare a deșeurilor solide 
IHE. 


