
Szanowni Państwo, 
 

Remondis Opole Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż Związek Międzygminny „Czysty 

Region” wprowadza od 1 października br. odbiór odpadów z posesji ze wspomagającym 

systemem identyfikacji pojemników. W związku z powyższym wszystkie pojemniki  

używane do gromadzenia odpadów zostaną wyposażone w transpondery RFID, a 

samochody odbierające odpady w  zespół czujników i czytników z antenami 

umożliwiającymi odczytanie danych z transponderów RFID w miejscu odbioru  odpadów. 

 

Dzięki takiemu rozwiązaniu poprawiona zostanie jakość świadczonych usług. 

Zarządzający systemem gospodarki odpadami może w trybie on-line sprawdzić m.in.: 

- czy samochód odbierający odpady dojechał do posesji, 

- czy pojemnik został opróżniony w terminie wynikającym z harmonogramu, 

- czy na posesji nie są wystawiane pojemniki dodatkowe, nie objęte systemem 

gospodarowania odpadami, 

- czy na posesji prowadzona jest właściwa selektywna zbiórka odpadów.     

 

Wyposażenie pojemników w transpondery RFID zostanie przeprowadzone na 

poszczególnych posesjach  przez pracowników firmy REMONDIS Opole Sp. z o.o. w 

dniach od 7 – 23 września br. Pojemniki zostaną oznaczone naklejką z opisem frakcji 

odpadów i adresem Państwa posesji, oraz wyposażone  w transponder RFID.  

Transorder (czip) zawiera unikalny numer, który w oprogramowaniu do zarządzania 

gospodarką odpadami zostanie przyporządkowany dokładnie do Państwa posesji i 

oddawanej frakcji odpadów.  
 

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

        

           

Prosimy Pana (Panią) o wystawienie pojemników na odpady przed posesję  

 

w dniu…………………………… 

 

Dziękujemy za pomoc w sprawnym przeprowadzeniu działań związanych z 

oznakowaniem pojemników. 
 

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania prosimy o kontakt pod numerem telefonu  

77 42761116 lub 77 42761129, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. 
 

Logo Firmy 

Nazwa rodzaju 
odpadów 

Rodzaj  
pojemnika 

Nr 
lokalizacji

 

Adres posesji 

Kod 
kreskowy 
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