URZĄD GMINY WIERZCHOSŁAWICE
33-122 Wierzchosławice 550

NOWY SYSTEM IDENTYFIKACJI ODPADÓW
KODY KRESKOWE

Od 1 stycznia 2022 roku Gmina Wierzchosławice rozpocznie wdrażanie
systemu identyfikacji odpadów komunalnych za pomocą kodów kreskowych w
celu realizacji wymogów nałożonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach zarówno przez mieszkańców, jak i firmę odbierającą odpady
komunalne.
Wprowadzenie kodów kreskowych jest jednym z elementów uszczelnienia
systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Dzięki takiemu rozwiązaniu
będzie można sprawdzać, czy odbiór odbył się zgodnie z harmonogramem, czy
właściciel nieruchomości prawidłowo segreguje odpady oraz czy odpady
pochodzą od mieszkańców gminy.
Dla każdej deklaracji w nieruchomości zostaną dostarczone KODY
KRESKOWE do umieszczenia na workach do SEGREGACJI ODPADÓW
Przedsiębiorca odbierający odpady będzie skanował kod za
pomocą czytnika, każdy oznaczony worek, a następnie
przekazywał dane do Urzędu Gminy w Wierzchosławicach.
Kody kreskowe zostaną dostarczone mieszkańcom Gminy
Wierzchosławice przed datą pierwszego odbioru w styczniu
2022 roku w zapasie 72 naklejek do wykorzystania wg
uznania w kolejnych miesiącach.
Kolejność wyboru KODU KRESKOWEGO z paska może być
przypadkowa.
Pierwsza naklejka zawiera IMIE I NAZWISKO oraz adres z
deklaracji.
Tej naklejki nie należy przyklejać !!!

KODY KRESKOWE NA ODPADY SEGREGOWANE
 Na worek z odpadami selektywnie zbieranymi tj.:
 Worek niebieski
 Worek zielony
 Worek żółty
 Worek brązowy
należy każdorazowo nakleić nowy KOD
KRESKOWY.
 KOD KRESKOWY musi być naklejony na
każdym worku przygotowanym do odbioru
w górnej jego części poniżej wiązania w
widocznym
miejscu
umożliwiającym
sczytanie KODU KRESKOWEGO przez
pracowników odbierających odpady.

 Otrzymane KODY KRESKOWE są unikalne dla każdej deklaracji i nie
wolno ich pożyczać ani przekazywać innym mieszkańcom.
 Mieszkaniec zobowiązany jest nakleić naklejkę z KODEM
KRESKOWYM na każdym worku DO SEGREGACJI ODPADÓW
wystawionym do odebrania.
 Każdy z otrzymanych kodów można naklejać na dowolny rodzaj
worka.
 Worek bez KODU KRESKOWEGO nie będzie odbierany z posesji.

Po wyczerpania kodów kreskowych mieszkaniec będzie mógł zamówić
KODY KRESKOWE pod numerem telefonu (14) 631-90-42 na co najmniej
5 dni roboczych przed terminem odbioru odpadów komunalnych
określonym w obowiązującym harmonogramie a następnie odebrać w
Punkcie Informacyjnym w Urzędzie Gminy Wierzchosławice.

Zwracamy się z prośbą o wcześniejsze zamawianie kodów
telefonicznie w celu usprawnienia dystrybucji.

