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SYSTEM MONITOROWANIA ODBIORU ORAZ ZNAKOWANIA
POJEMNIKÓW I WORKÓW Z ODPADAMI
Szanowni mieszkańcy!
Na terenie Gminy i Miasta Wyszogród od dnia 1 stycznia 2021 roku zostanie wdrożony
system identyfikacji pojemników oraz worków na odpady za pomocą etykiet z kodami
kreskowymi z podziałem na poszczególne frakcje odpadów komunalnych. Znakowanie kodami
kreskowymi ma za zadanie usprawnić funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami
komunalnymi oraz pozwolić na monitorowanie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych na terenie całej gminy.
1. Rodzaje kodów kreskowych:
RODZAJ ODPADU

MIEJSCE
NAKLEJENIA KODU
KRESKOWEGO

odpady
niesegregowane
„pozostałe po
sortowaniu”

pojemniki,
kontenery lub worki
CZARNE

odpady
segregowane
„metale i tworzywa
sztuczne”

pojemniki,
kontenery lub worki
ŻÓŁTE

PAPIER / WOREK
NIEBIESKI

odpady
segregowane
„papier”

pojemniki,
kontenery lub worki
NIEBIESKIE

SZKŁO / WOREK
ZIELONY

odpady
segregowane
„szkło”

pojemniki,
kontenery lub worki
ZIELONE

„odpady ulegające
biodegradacji”

pojemniki,
kontenery lub worki
BRĄZOWE

NAZWA KODU
KRESKOWEGO

ODPADY
ZMIESZANE 120L

METALE I
TWORZYWA
SZTUCZNE /
WOREK ŻÓŁTY

BIO / WOREK
BRĄZOWY

WYGLĄD ETYKIETY Z
KODEM KRESKOWYM

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród
ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród
www.wyszogrod.pl

ugim@wyszogrod.pl

(24) 267-26-00

2. Etykiety z kodami należy nakleić w widocznym miejscu, wyłącznie na związane, wypełnione
odpowiednimi odpadami worki, pojemniki i kontenery.
3. W kodzie kreskowym zaszyfrowane są następujące informacje: dane kontrahenta, adres
nieruchomości, pojemność worka/pojemnika oraz rodzaj odpadów.
4. Każda etykieta jednoznacznie identyfikuje posesję z odebranymi odpadami, w związku
z czym, nie należy pożyczać, ani wymieniać z innymi osobami, gdyż odebrane odpady zostaną
przypisane właścicielowi etykiety umieszczonej na worku, a nie właścicielowi odpadów.
5. Ilość etykiet dla każdego kontrahenta przewidziana jest na okres 6 miesięcy.
Zapotrzebowanie na etykiety ustalono na podstawie złożonej deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. Kody kreskowe będą odczytywane przez pracowników firmy odbierającej odpady
za pomocą czytników kodów kreskowych w czasie zbiórki odpadów.
7. W przypadku wykorzystania pełnego zestawu kodów kreskowych, prosimy o złożenie
zamówienia w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród z 7 dniowym wyprzedzeniem: osobiście –
pokój nr 3, telefonicznie 24 267 26 15 lub mailowo na adres: odpady@wyszogrod.pl. Odbiór
kolejnego zestawu kodów kreskowych będzie możliwy przez odbiór osobisty lub przez osobę
upoważnioną.

UWAGA!
1. Prosimy o zapoznanie się z zasadami i dostosowanie się do nich, ponieważ pojemniki
i worki z odpadami, nieoznakowane etykietą z kodem kreskowym, NIE BĘDĄ odbierane.
2. W

przypadku

pojemniku/worku

stwierdzenia

odpadów

na

„pozostałe

odpady

nienadających
po

się

sortowaniu”

do
lub

segregacji
w

w

przypadku

nieprawidłowej segregacji, będą wyciągane konsekwencje (np. dwukrotne podwyższenie
opłaty).
3. W przypadku stwierdzenia nie segregowania odpadów komunalnych w budynkach
wielolokalowych, odpowiedzialność ponoszą wszyscy mieszkańcy.

