Kruszwica, 21.02.2022 r.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
dotyczy: wprowadzania systemu kodów kreskowych dla odbioru odpadów w workach
Szanowni Państwo,
W związku z wymaganiami systemu odbioru odpadów w workach Przedsiębiorstwo
Komunalne w Kruszwicy Sp. z o.o. prosi mieszkańców o zapoznanie się z poniższymi
informacjami:
• z

dniem

23.02.2022

rozpoczyna

się

dostarczanie

tzw.

pakietu

startowego

samoprzylepnych naklejek z kodami kreskowymi na worki do odbioru odpadów,
• wprowadzany

system

kodów

kreskowych

dotyczy

wyłącznie

nieruchomości

zamieszkałych z wyłączeniem nieruchomości wielolokalowych powyżej 11 lokali (grupowe
punkty zbierania odpadów),
• pakiet startowy składa się z 24 naklejek na każdą frakcje odpadów segregowanych
(tworzywa, papier, szkło, bio),
• kody kreskowe przypisane są do konkretnej nieruchomości, nie należy ich przekazywać
właścicielom innych nieruchomości,
• na każdy wystawiany worek z daną frakcją odpadu należy w widocznym miejscu nakleić
jedną odpowiednią naklejkę z kodem,
• do momentu dostarczenia do nieruchomości pakietu startowego odbiór odpadów
odbywa się na aktualnych zasadach,
• w przypadku wykorzystania kompletu naklejek, zapotrzebowanie na nowe kody należy
zgłosić do Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy Sp. z o.o. (telefonicznie pod
numerem 52-35-15-290 wew. 2 lub mailowo na adresy dk@pk-kruszwica.pl oraz
odpady@pk-kruszwica.pl). Wydrukowane nowe naklejki z kodami mogą być dostarczone
w terminie odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem do skrzynki na listy lub
odebrane przez właściciela nieruchomości w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego
w Kruszwicy Sp. z o.o. przy ul. Goplańskiej 2,
• jednocześnie przypominamy o konieczności segregacji odpadów oraz obowiązującym
„Regulaminie

utrzymania

czystości i porządku

na

terenie

Gminy

Kruszwica”

(www.bip.kruszwica.gmina.pl / zakładka „Gospodarka odpadami komunalnymi”):

- odpady frakcji zmieszanej mogą być zbierane wyłącznie w pojemnikach,
- odpady frakcji segregowanych (papier, szkło, tworzywa, bio) mogą być zbierane
wyłącznie z oznakowanych pojemnikach lub w workach o odpowiedniej wytrzymałości
mechanicznej oraz kolorystyce o minimalnej pojemności 110 litrów,
• w sprawie uzyskania bieżących informacji lub wyjaśnień prosimy o kontakt:
- Urząd Miejski
tel. 52-35-15-010 wew. 83 / um@kruszwica.um.gov.pl
- Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z o.o.
tel. 52-35-15-290 wew. 2 / dk@pk-kruszwica.pl oraz odpady@pk-kruszwica.pl

