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Nowoczesna
gospodarka odpadami
Sprawdź korzyści systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi w gminie Strzegom

1 kwietnia 2019 roku nastąpiła zmiana zasad odbioru 
odpadów komunalnych w gminie Strzegom. 

Dostosowany do potrzeb mieszkańców  
i zgodny z wymaganiami współczesnego rynku 
system, w znaczący sposób poprawi zbiórkę  
odpadów komunalnych w gminie, a docelowo  
także ogólny stan środowiska naturalnego. 

To wszystko dzięki wprowadzonej selektywnej  
zbiórce odpadów komunalnych na 5 frakcji.

W czerwcu 2019 r. pojemniki na odpady (żółty na metale i tworzywa 
sztuczne oraz czarny na odpady zmieszane) zostaną zaopatrzone w tzw. czip, 
przypisany do konkretnego adresu. Dlatego ważne, by do końca maja każdy 
mieszkaniec zaopatrzył się w komplet 2 pojemników. 
 
Jaki pojemnik kupić?
Każdy mieszkaniec powinien posiadać jeden pojemnik w kolorze żółtym  
i drugi w kolorze czarnym. O wielkości pojemników należy zdecydować  
w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Trzeba ją złożyć w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu w Wydziale  
Gospodarki Odpadami.

Dostępne są trzy wielkości pojemników: 120, 240 i 1100 litrów. 

Do kiedy zaopatrzyć się w pojemniki?
Pojemniki powinny być zakupione do końca maja 2019 r. Nowe pojemniki 
będą już wyposażone w tzw. czipy RFID lub w czerwcu zostaną zaopatrzone 
przez pracowników ENERIS Surowce w tzw. czipy, a od lipca system będzie 
zbierał już szczegółowe dane na temat przekazywanych przez mieszkańców 
odpadów komunlanych.

Gdzie kupić komplet pojemników na odpady?
Pojemniki można zakupić u nowego operatora, ENERIS Surowce.  
Wszelkie informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta (BOK), adres: 
ul. Jerzmanowska 8, 54 – 519 Wrocław lub ul. Inżynierska 6, 58–100 Świdnica, 
tel.: 77 466 15 14, 602 431 833 lub 884 201 912, e-mail: malwina.sachs@eneris.pl.

Czy pojemniki można wydzierżawić?
ENERIS Surowce zapewnia mieszkańcom możliwość wydzierżawienia 
pojemników. Informacje na ten temat dostępne są w Biurze Obsługi Klienta 
ENERIS Surowce. Umowę na zakup lub dzierżawę pojemników można 
podpisać w BOK ENERIS Surowce lub po wcześniejszych ustaleniach 
e-mailowych, bez konieczności wizyty w biurze BOK. 
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Każdy pojemnik jest 
wyposażony w etykietę RFID 

sparowaną z adresem punktu 
odbioru odpadu (POO)

Czytniki RFID na śmieciarce sczytują 
etykiety, rejestrują opróżnienie, 

i zapisują wagę pojemnika 
opróżnionego

1 2

Jak działa RFID i waga na pojazdach?

Nowy system odbioru odpadów komunalnych został zaprojektowany  
w taki sposób, by zwiększyć efektywność selektywnej zbiórki odpadów oraz 
wyeliminować luki w bazach danych. Stąd wprowadzony zostaje system 
RFID pozwalający gminie w sposób obiektywny i niezależny od operatora 
gromadzić dane na temat odbioru odpadów (czas, waga i rodzaj). 

Możliwe jest to dzięki etykietom RFID (tzw. czip) umieszczonym na 
pojemnikach (czarnym i żółtym) oraz czytnikom i wadze zainstalowanej na 
śmieciarkach. Etykieta ma nadany indywidualny numer z danymi  
o adresie właściciela pojemnika i rodzaju odpadów, jaki powinien znaleźć się 
w pojemniku. 

Podczas odbioru odpadów czytnik znajdujący się na śmieciarce odczytuje 
adres i wagę odpadów znajdujących się w pojemniku. Do śmieciarki nie 
mogą być wrzucone niezważone odpady – dlatego wszystko co jest 
poza pojemnikiem musi być do niego zapakowane i potem wrzucone do 
śmieciarki. Dzięki temu gmina, a zatem każdy mieszkaniec, będzie miała pełną 
kontrolę nad ilością i jakością odbieranych odpadów.

UWAGA: Aby system mógł 
poprawnie funkcjonować, konieczne 
jest posiadanie 2 plastikowych 
pojemników: żółtego na tworzywa 
sztuczne i metal oraz czarnego  
na odpady zmieszane. 

Każdy pojemnik zostanie w czerwcu 
opatrzony trwale etykietą z czipem. 

Na pojemnikach metalowych 
nie mogą być umieszczone 
czipy, dlatego odpady  
z takich pojemników nie będą 
odbierane. Oznacza to,  
że dla systemu pojemniki 
metalowe są bezużyteczne.

Nowoczesny system gospodarki odpadami komunalnymi  
w Strzegomiu to:

1. Odbiór odpadów segregowanych na 5 oddzielnych frakcji: papier, plastik 
i metal, szkło, bioodpady i odpady zmieszane

2. System monitorowania odpadów – system RFID
3. Nowy operator – firma ENERIS Surowce S.A. 
4. Nowoczesna edukacja ekologiczna dla mieszkańców

Zmiany dla mieszkańców:

1. Nowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych (dostępne  
na stronach: www.czysty.strzegom.pl lub www.eneris.pl)

2. Obowiązek posiadania 2 pojemników: żółty na tworzywa sztuczne  
i metal oraz czarny na odpady zmieszane (termin: do końca maja  
2019 r., więcej na kolejnej stronie)

3. Zbiórka selektywna: papieru (worek niebieski) i szkła (worek zielony)
4. Zbiórka bioodpadów (od stycznia 2020 r.)
5. Monitoring jakości odpadów pod kątem poprawności segregacji 
6. Geolokalizacja pojemników mieszkańców
7. Nowe Biuro Obsługi Klienta 

Komputer pokładowy 
rejestruje przekazane dane 

(dzień, godzina, lokalizacja 
etykiety, numer etykiety)

Na koniec zbiórki, 
dane są przesyłane  

do systemu 
informatycznego

Można wtedy 
ustalić stan  

dla osobnego POO  
dla miasta/gminy
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