Urząd Miejski w Kolbuszowej
ul. Piekarska 15
36-100 Kolbuszowa
tel. 17 2272 222
17 2271 333 wew. 425
INFORMACJA O INDENTYFIKACJI
POJEMNIKÓW I WORKÓW NA
ODPADY KOMUNALNE
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UWAGA
1. Pojemniki z odpadami zmieszanymi i worki z surowcami wtórnymi muszą być wystawione poza ogrodzenie
posesji do drogi przejazdu samochodu odbierającego odpady.
2. Odpady komunalne zmieszane gromadzimy w pojemniku, zaś odpady segregowane gromadzimy w workach.
Zabrania się wrzucania do pojemników substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, płynnych,
medykamentów, przedmiotów zawierających rtęć i innych odpadów niebezpiecznych oraz gruzu, odpadów
budowlanych i popiołu.
3. Pojemniki i worki z odpadami segregowanymi winny zostać wystawione do godziny 7.00 rano w dniu ich odbioru.
4. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania
odpadów komunalnych podmiot je odbierający przyjmie je jako zmieszane odpady komunalne i powiadomi
o tym zdarzeniu Gminę.
5. W przypadku wytworzenia większej ilości odpadów segregowanych należy je dostarczyć do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych, ul. Piłsudskiego 111A, 36 – 100 Kolbuszowa.
6. Odbiór odpadów wystawionych niezgodnie z przedmiotowym harmonogramem nie podlega reklamacji.

Od 1.01.2020 r. w gminie Kolbuszowa
obowiązuje system identyfikacji worków
i pojemników na odpady segregowane
i zmieszane za pomocą etykiet z kodami
kreskowymi. Kody kreskowe otrzymają
właściciele nieruchomości zabudowanych
budynkami jednorodzinnymi, którzy złożyli
deklaracje. Etykiety z kodami należy nakleić
w widocznym miejscu, w przypadku
pojemnika centralnie na przedniej ścianie,
natomiast
w
przypadku
worka
w wyznaczonym w górnej części miejscu
oznaczonym napisem − kod kreskowy.
Wystawiając worek każdorazowo należy
nakleić nowy kod. Kod na pojemnik należy
nakleić tylko raz. W przypadku zniszczenia
kodu, należy go wymienić. Kody kreskowe są
indywidualne dla każdej nieruchomości. Nie
wolno ich pożyczać ani wymieniać z innymi
właścicielami, gdyż odebrane odpady po
sczytaniu
kodu
zostaną
przypisane
właścicielowi etykiety umieszczonej na
worku. W przypadku wyczerpania kodów
kreskowych, po odbiór następnych należy
indywidualnie zgłosić się do Urzędu
Miejskiego przy ul. Piekarskiej 15.

