KODY KRESKOWE
Związek Gmin Regionu Płockiego przypomina, że zgodnie z § 9 ust. 17 Uchwały Nr 130/XXV/16
Rady Gminy Słupno z dnia 29 czerwca 2016 r. ws. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Słupno, celem realizacji zadań nałożonych art. 9u ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Związek Gmin Regionu
Płockiego wprowadza system identyfikacji pojemników i worków. System umożliwi
identyfikację rodzaju i ilości odpadów odbieranych z danej nieruchomości oraz sprawdzenie
należytego wykonania usługi odbioru odpadów komunalnych
przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady. Rodzaj i typ kodów kreskowych, a także termin ich umieszczenia na
pojemnikach i workach określa ZGRP. Ponadto z zgodnie z § 9 ust. 18 ww. Regulaminu
zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do naklejenia kodów kreskowych na pojemnikach
i/lub workach. W przypadku braku kodu kreskowego na pojemniku i/lub worku odpady nie
zostaną odebrane. W związku z tym, uprzejmie prosimy o bieżące zgłaszanie zapotrzebowania
na kody kreskowe do Biura ZGRP.
Kody kreskowe należy naklejać na wszystkie worki i pojemniki, które mieszkaniec wystawia
do odbioru.

Drogi Mieszkańcu pamiętaj, że:
A. W sytuacji, gdy niemożliwe jest zeskanowanie kodu umieszczonego na pojemniku –
zostanie umieszczona naklejka ostrzegawcza o treści: „Proszę nakleić nowy kod
kreskowy – aktualny jest nieczytelny”;
B. W sytuacji, gdy pojemnik nie został oklejony kodem kreskowym - zostanie umieszczona
naklejka ostrzegawcza o treści: „Proszę nakleić kod kreskowy – brak kodu będzie
skutkować brakiem odbioru odpadów”;
C. W sytuacji braku kodu kreskowego na worku odpady nie zostają odebrane. Na worku
zostanie umieszczona naklejka ostrzegawcza o treści: „Odpady nie zostały zabrane – nie
naklejono kodu kreskowego”.
W przypadku, gdy firma wywozowa na pojemniku i/lub worku zamieściła jedną z ww.
naklejek ostrzegawczych lub gdy pakiet kodów będzie się wyczerpywał, należy to
niezwłocznie zgłosić do Biura ZGRP:
- drogą telefoniczną: (24) 366 04 26
- e-mailową: kody@zgrp.pl
- na dyżurze pracowników Związku Gmin Regionu Płockiego w Urzędzie Gminy w Słupnie
- osobiście w Biurze ZGRP: ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock
- za pośrednictwem poczty: ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock

Istnieje możliwość odbioru kodów kreskowych osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej,
w przypadku, gdy posiada ona pisemne upoważnienie właściciela nieruchomości, który złożył
do Biura ZGRP deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
- podczas dyżurów pracowników ZGRP w Urzędzie Gminy w Słupnie (za potwierdzeniem odbioru),
w przypadku gdy wcześniej zgłoszono do Biura ZGRP potrzebę wygenerowania nowych kodów
kreskowych;
- w Biurze ZGRP (za potwierdzeniem odbioru)

DODATKOWY TERMIN DYŻURU PRACOWNIKÓW BIURA ZGRP W
URZĘDZIE GMINY W SŁUPNIE
- DLA POTRZEB POBRANIA KODÓW KRESKOWYCH
W dniu 15.02.2017 r. od godz. 9:00 do godz.: 13:00 w Urzędzie Gminy w Słupnie
odbędzie się dodatkowy dyżur pracowników Biura Związku Gmin Regionu
Płockiego, podczas którego będzie możliwość m.in.:
- zgłoszenia zapotrzebowania na kody kreskowe,
- odebrania uprzednio zamówionych kodów kreskowych.

