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OBSŁUGA KOMORY 
NA ODPADY

Po zamknięciu szybu system blokuje 
się automatycznie.

Nie musisz robić nic więcej.

Teraz możesz otworzyć 
jeden z dwóch szybów i 
pozbyć się odpadów.

Jeśli to możliwe, krótko naciśnij 
przycisk (czerwone kółko), aby 
włączyć system. Jeśli wskaźnik świeci 
na żółto, system jest gotowy.

Trzymaj transponder (chip) przed 
polem transpondera. Zaświeci się 
zielony wskaźnik, a gniazda zostaną 
odblokowane.

Wskazówka

Używajcie Państwo najmniejszego 
otworu, w który pasują Państwa odpady. 
W ten sposób nie zostaną Państwo 
obciążeni zbędnymi kosztami. 

Wskazówka: 
Autoryzacja przy pomocy transpondera 
jest możliwa wyłącznie na oznaczonych 
polach działania transporderów. Tablice 
wskaźników służą wyłącznie sygnalizacji 
stanów eksploatacji.

Pole działania  
transpondera

Tablica wskaźników 

Szczególne stany eksploatacyjne 
(czerwony wskaźnik)

5x miganie na czerwono: 
Państwa transporder NIE jest 
zarejestrowany.
 
Stałe miganie na czerwono:   
W komorze nie znajduje się pojemnik na 
odpady (lub stan Serwis). 
 
Stałe świecenie na czerwono: 
Pojemnik na odpady jest napełniony.
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ŁATWE OSZCZĘDZANIE PIENIĘDZY I 
OCHRONA ŚRODOWISKA:

 � Nie stawiać odpadów obok komory na odpady

 � Nie wrzucać pozostałych odpadów do pojemników  
na surowce wtórne

 � Przestawienie na większe opakowania

 � Stosować opakowania zwrotne i uzupełniające

 � Koszyk na zakupy zamiast torebek plastikowych

 � Zmniejszać rozmiary większych kartonów

Pozostałe odpady: Usuwanie pozostałych odpadów 
jest drogie i podwyżka opłat prawdopodobna. 
 
Surowce wtórne:  Usuwanie opakowań z tworzyw 
sztucznych i metalu (np. butelek po napojach, kubków 
po jogurtach, puszek …), papieru i szkła jest bezpłatne. 
Ponieważ: W cenie zakupu produktów w tego rodzaju 
opakowaniach zawarta jest cena ich usunięcia i tym 
samym już przez Państwa zapłacona!

Nasz cel:  Oszczędzanie pieniędzy! 
Jak?  Redukcja pozostałych odpadów i prawidłowa 
segregacja odpadów!

Ważne: Wszelkie odpady nie należące do 
pozostawionych do płatnego użytkowania pojemników 
na odpady wrzucajcie Państwo do podstawionych 
pojemników na surowce wtórne (żółte/ewent. 
pomarańczowe pojemniki, żółte worki, worki 
papierowe, pojemniki na szkło, pojemniki na używaną 
odzież itd.)  
W związku z powyższym prosimy o przestrzeganie 
Wskazówek dotyczących segregacji odpadów. 
 
Uwaga: W przypadku zanieczyszczenia pojemników 
na surowce wtórne nieprawidłowo usuniętymi 
pozostałymi odpadami, odpady znajdujące się w tych 
pojemnikach zostaną usunięte za cenę usunięcia 
pozostałych odpadów. To niepotrzebnie podwyższa 
koszty ponoszone przez wszystkich!

DLACZEGO RACHUNEK KOSZTÓW USUWANIA 
ODPADÓW ZGODNIE ZE ŹRÓDŁEM ICH 
POWSTANIA?OWSTANIA?

Dlaczego komora na odpady? 
W celu przyporządkowania usuniętych przez Państwa 
pozostałych odpadów pochodzących z Państwa 
mieszkania i płacenia przez Państwa wyłącznie Państwa 
udziału (łącznie z minimalną ilością). 
 
Kiedy wrzucenie moich odpadów zostanie 
zarejestrowane? 
Po otwarciu pokrywy otworu zsypu. 
 
Jaka ilość zostanie zarejestrowana na mnie? 
Każdorazowo zostanie zarejestrowana cała pojemność 
otwartego otworu zsypu, ze względu na co zalecamy 
jego optymalne wykorzystanie. 

Moje odpady nie pasują do otworu zsypu? 
Zalecamy Państwu używanie worków do odpadów 
optymalnie wykorzystujących rozmiar otworu 
zsypu.Duże przedmioty należą do odpadów 
wielkogabarytowych lub przed usunięciem tych 
odpadów należy zmniejszyć ich rozmiary.

Co się dzieje, gdy pojemnik na odpady w komorze  
na odpady jest napełniony? 
Wskaźnik świeci się (po włączeniu) stale na czerwono. 
Do opróżnienia przez firmę zajmującą się usuwaniem 
odpadów nie można wrzucać dalszych odpadów. 
 
Zgubiłam/zgubiłem mój transponder? 
Prosimy o niezwłoczne skontaktowanie się z Państwa 
administracją mieszkania, aby nikt inny nie mógł 
usunąć swoich odpadów na Państwa koszt.

Nie produkuję żadnych odpadów? 
W każdym gospodarstwie domowym powstają 
pozostałe odpady, które muszą zostać usunięte zgodnie 
z miejscowym regulaminem usuwania odpadów. 




