Szanowni Mieszkańcy,
Związek Gmin Regionu Płockiego przekazuje Państwu zestaw kodów kreskowych
na rok 2016, w celu realizacji zadań nałożonych artykułem 9u ustawy z dnia 13 czerwca
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250).

Każda nieruchomość otrzymuje indywidualny zestaw kodów kreskowych, dzięki którym będzie możliwa:
 lepsza kontrola nad wykonywaniem usług przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne tj. m.in.
czy odpady zostały odebrane zgodnie z harmonogramem;
 identyfikacja ilości i rodzaju odpadów odbieranych od mieszkańców, a także czy odpady zostały oddane
zgodnie z deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Kody, które Państwo otrzymują, są unikalne dla każdej deklaracji. Liczba zawarta w kodzie
kreskowym to przypadkowy ciąg znaków, który nie zawiera informacji o danych osobowych, tj. imienia
i nazwiska właściciela nieruchomości. Tożsamość osoby nie jest możliwa do określenia i ustalenia.

Istotą wprowadzonego systemu nie jest sprawdzenie, co mieszkaniec wyrzuca do śmieci,
ale czy segreguje odpady tak jak powinien i zgodnie ze złożoną deklaracją.

INSTRUKCJA NAKLEJANIA KODÓW KRESKOWYCH
Otrzymują Państwo jeden kod na pojemnik (drugi jest zapasowy) oraz od jednego do trzech rodzajów
kodów przeznaczonych na worki, w zależności od sposobu oddawania odpadów jaki wybrali Państwo
w deklaracji:

Kody

z napisem WOREK ZMIESZANE oraz cyfrą 2 na końcu kodu, przeznaczone na odpady
zmieszane/pozostałości z sortowania, które nie zmieściły się do posiadanego pojemnika.

Kody

z napisem SEGREGACJA oraz cyfrą 3 na końcu kodu na żółty worek przeznaczony do zbierania
odpadów typu: tworzywa sztuczne, papier, metale, opakowania wielomateriałowe.

Kody z napisem SEGREGACJA oraz cyfrą 3 na końcu kodu na zielony worek przeznaczony do zbierania szkła.
Kody z napisem BIO oraz cyfrą 4 na końcu kodu na brązowy worek przeznaczony do zbierania odpadów
ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych – dot. Właścicieli nieruchomości, którzy zgłosili
w deklaracji chęć przekazywania o odbioru ww. odpadów.

Kody z napisem POJEMNIK oraz cyfrą 1 na końcu kodu przeznaczone są na pojemnik do gromadzenia
zmieszanych odpadów komunalnych/pozostałości z sortowania. Uprzejmie prosimy o naklejenie kodu na
tylnej ścianie (z uchwytami) pojemnika, w górnej części, na suchą i czystą powierzchnię.

Kody naklejamy w następujący sposób:
 Kod kreskowy naklejamy w miejscu widocznym poniżej
wiązania (mniej więcej w połowie wysokości worka).
 Wystawiając worek każdorazowo należy nakleić kod
(zgodnie z powyższą instrukcją). Każdy worek musi mieć
naklejony kod.

W przypadku wykorzystania przesłanego zestawu kodów kreskowych, prosimy o kontakt z Biurem
Związku Gmin Regionu Płockiego tel: 24 366 03 00 w. 1 lub e-mail pod adresem odpady@zgrp.pl .
ODPADY NIEOKLEJONE KODEM KRESKOWYM NIE BĘDĄ ODEBRANE.

