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DEKLARACJA PRZYST ĄPIENIA DO PROGRAMU SELETYWNEJ ZBIÓRKI 

ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH SYSTEMEM WORKOWYM 

IMIĘ I NAZWISKO ....................................................................................................................... 

PESEL.............................................................................................................................................. 

ADRES ............................................................................................................................................ 

TELEFON ........................................................................................................................................ 
 

UWAGA: ODBIÓR ODPADÓW SEGREGOWANYCH JEST BEZPŁATNY!!!  

1.Rodzaje odpadów selektywnie zbieranych: 

 papier worek 120l 

 plastik worek 120l 

 szkło worek 60l 

 

PROSZĘ ZAZNACZY Ć rodzaj odpadu, który będzie segregowany (można wszystkie).  

1. Częstotliwość wywozu: 

Odpady będą wywożone raz w miesiącu według wcześniej ustalonego harmonogramu. 
Harmonogram wywozu układany będzie na dany rok kalendarzowy i przesyłany będzie wraz          
z fakturą za wywóz odpadów komunalnych. 
 
2.Pozostałe warunki: 

� Worki powinny być wystawiane przed bramę posesji najpóźniej w dniu odbioru do godziny 700. 
� Wszystkie worki powinny być czyste, związane oraz maksymelnie zapełnione. 
� Odpady wystawiane w workach innych niż wydane przez PUPiH "COM – D" będą odbierane po 

wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. 
� Worki będą  wydawane po jednej sztuce na każdy rodzaj odpadów. W przypadku zapotrzebowania 

na większą ilość worków klient może je otrzymać w siedzibie firmy bądź u kierowcy. 
� Po dostarczeniu (nadesłaniu) podpisanej deklaracji na adres naszej firmy, klient otrzyma pierwszy 

harmonogram oraz odpowiednią ilość worków. 
� W razie jakichkolwiek wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji w Biurze Obsługi 

Klienta oraz pod numerem telefonu 76 870 30 45. 
 



UWAGA: ODBIÓR ODPADÓW SEGREGOWANYCH JEST BEZPŁATNY!!! 

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH 
 

PLASTIK SZKŁO PAPIER 

 
  ZBIERAJ: 

� jednorazowe butelki po 
napojach typu „PET”, 

� butelki po środkach do prania, 
� butelki po szamponach, 

mydłach w płynie, 
� folie opakowaniowe, 

 
ZBIERAJ: 

� butelki kolorowe i bezbarwne 
po napojach, 

� szkło barwione,  
� butelki po  napojach 

alkoholowych, 
� szklane flakony, 
� słoiki, 
� inne szklane przedmioty. 

 
ZBIERAJ: 

� tekturę, 
� gazety, magazyny kolorowe, 

katalogi, ulotki,  
� papier listowy, papier do 

ksero, zeszyty, książki, 
� torebki i torby papierowe, 

 

 
ZANIM WRZUCISZ DO 
WORKA! 

� zgnieć butelkę !!! 
� usuń nakrętkę i etykietę 
� usuń resztki produktów           

z  butelek. 
 

 
ZANIM WRZUCISZ DO 
WORKA! 

� zdejmij zakrętki, kapsle, 
korki, koszyczki metalowe z 
butelek od szampana lub 
wina musującego, 

� opróżnij wyrzucane 
przedmioty. 
 

 
ZANIM WRZUCISZ DO 
WORKA! 

� usuń części, które nie są                
z papieru: zszywki, 
spinacze, resztki taśmy 
klejącej z kartonów, 
naklejki, foliowe okienka i 
folie, 

� usuń resztki produktów                
z opakowań papierowych, 

� kartony, torebki papierowe 
złóż na płasko lub wypełnij 
papierem. 

 
PROSIMY NIE WRZUCA Ć!!! 

� butelek po środkach 
chemicznych, farbach, 
olejach, 

� opakowań po środkach 
ochrony roślin, 

� butelek po oleju 
silnikowym, 

� tworzyw piankowych,  gum, 
styropianu, 

� tworzyw sztucznych 
zastosowania medycznego, 

� sprzętu gospodarstwa 
domowego, 

� puszek po aerozolach, po 
lakierach i farbach z 
resztkami produktów. 

 
PROSIMY NIE WRZUCA Ć !!! 

� żarówek, świetlówek! 
� butelek po środkach ochrony 

roślin, 
� naczyń żaroodpornych, 
� porcelany, fajansu, płytek 

ceramicznych, doniczek, 
� szkła samochodowego, 
� luster, 
� kineskopów, 
� szkła plastikowego, szkła 

okularowego, szkła 
zbrojonego. 

 
PROSIMY NIE WRZUCA Ć!!! 

� toreb po środkach ochrony 
roślin, 

� papieru zabrudzonego 
tłuszczem, żywnością, 
chemikaliami. 

 
 
 Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z zasadami programu selektywnej zbiórki odpadów 

opakowaniowych i zobowiązuję się je przestrzegać. 

W przypadku wrzucenia odpadu innego niż wymieniony w powyższej tabeli, worek nie będzie 

odbierany lub będzie naliczana opłata jak za odpady komunalne. 

 
      ........................................................... 
      data i czytelny podpis deklarującego  


