
Niezbędny dla ewidencji selektywnej zbiórki 
odpadów  komunalnych 
 

MOBILNY SANITUS 



Agenda 

 Uwarunkowania prawne selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych 

 Korzyści z zastosowania aplikacji MOBILNY SANITUS 

 Jak działa aplikacja? 

 Kontakt do autorów rozwiązania 



Uwarunkowania prawne gospodarki odpadami 
komunalnymi 

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U. nr 152, poz. 897) wprowadziła m.in. obowiązek 
selektywnego zbierania odpadów; art.3 ust 2. 



Wymagania prawne 

Deklaracja 
właściciela 

nieruchomości  
o wysokości 

opłaty za 
gospodarowanie 

odpadami 
zawiera dane:  

• ilość mieszkańców, oraz  

• czy prowadzona jest selektywna zbiórka 
„u źródła” 



Weryfikacja deklaracji 

 W celu weryfikacji deklaracji pomocna może być ewidencja 
selektywnie zebranych odpadów, wykonywana przez system 
kodów kreskowych – MOBILNY SANITUS 



Korzyści dla firmy wywozowej z zastosowania 
ewidencji odpadów selektywnie zebranych w oparciu o 
MOBILNY SANITUS 

Weryfikacja stosowania 
postanowień ustawy 
przez właścicieli 
nieruchomości 

Określenie 
kosztów wywozu 

Określenie 
ilościowych potrzeb 
wywozów odpadów 
segregowanych 



Jak działa ewidencja selektywnej zbiórki przy 
użyciu systemu  MOBILNY SANITUS? 

brygady posługują się 
mobilnym skanerem 
kodów kreskowych 
zawierającym bazę 

danych o właścicielach 
nieruchomości na 
trasie wywozu 

kody kreskowe 
zawierają informację 
o: właścicielu, posesji, 

rodzaju odpadu 
selektywnego, są 

naklejane na pojemniki 
lub worki 



Cykl pracy przy użyciu systemu  MOBILNY SANITUS 

Aktualizacja danych 
urządzenia skanera 

mobilnego 

Przyjazd do klienta 
skanowanie 
naklejek na 

pojemniku/worku 

Wpisanie ilości  
i rodzaju odpadu 

Opcjonalnie: 
autoryzacja 

operacji kodem PIN 

Po powrocie do 
bazy – transmisja 
danych ze skanera 
do stacjonarnej 
bazy danych  
o wywozach 



MOBILNY SANITUS – szybka i prosta obsługa 

Krok 1 Krok 2 

Szkło 
białe 

Szkło 
kolorowe 

Papier Metale 

Od. 
biodegra
dowalne 

Tw. 
sztuczne 

Od. zmieszane 

  
Rodzaj 

1 Ilość: 

Dane: 

Krok 1 – skanowanie 
worka(ów) 
 
Krok 2 – wybór  rodzaju 
odpadu 



MOBILNY SANITUS – łatwa synchronizacja 

LISTA 

SYNCHRONIZACJA 

ZAKOŃCZ 

Zarejestrowane wywozy 

Adresy, definicje usług, dane brygad 



Emisja wymaganych sprawozdań 

 WZÓR KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA SPORZĄDZANEGO PRZEZ PODMIOT 

ODBIERAJĄCYODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

 WZÓR KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA SPORZĄDZANEGO PRZEZ PODMIOT 

PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW 

BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 

 WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA 

Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI 

ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 



Aplikacja wykonana przez: 
myCONSULT Sp. z o.o. na stronie: www.myconsult.com.pl  lub: tel. 602658231 

MOBILNY SANITUS 

http://www.myconsult.com.pl/

