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HARMONOGRAM  WYWOZU  ODPADÓW  SEGREGOWANYCH 

Z  BOLKOWA  I PÓŁROCZE 2013r. 

 
 

 MAKULATURA PLASTIK SZKŁO 

STYCZEŃ 30 23 9 

LUTY 27 20 6 

MARZEC 27 20 6 

KWIECIEŃ 24 17 4 (czwartek) 

MAJ 28 (wtorek) 22 8 

CZERWIEC 26 19 5 

 
 

WYWÓZ ODBYWA SI Ę  W ŚRODY 
Po każdorazowym opróżnieniu nowe worki będą  zostawiane na państwa posesji  

można również  je odebrać u kierowcy lub w siedzibie fi rmy PUPiH „COM-D”               
ul. Poniatowskiego 25 w Jaworze. 

 Dodatkowe informacje będą udzielane w Dziale Obsługi Kl ienta PUPiH „COM-D” 
lub pod nr tel. 76/870-30-45.  
 UWAGA: 

�  Worki powinny być  wystawiane przed bramę posesji najpóźniej w dniu odbioru do 
godziny 700.  

�  Wszystkie worki powinny być  czyste, związane oraz maksymalnie 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 i lość worków klient może je otrzymać w siedzibie 
firmy bądź  u kierowcy. 

 



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, żelach pod 
prysznic, płynie do mycia 
naczyń (oznaczenia HDPE, 
LDPE, PP) 

• folie opakowaniowe. 

ZBIERAJ: 

• butelki kolorowe i bezbarwne 
po napojach, 

• szkło barwione,  
• butelki po napojach 

alkoholowych, 
• szklane flakony, 
• słoiki. 

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, 

• opakowań po jogurcie, 
śmietanie, opakowań po 
produktach spożywczych, 

• 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. 

 


