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DZIEŃ
ODBIORU

Ulica                        I
2020

Poniedziałek
godz. 7-15

Al. Wolności, Batorego, Chopina, Kasztanowa, Kowalska, Mickiewicza, Norwida, Pocztowa, 
Podgórze, Polna, Prusa, Św. Anny, Wiejska, KOSZE ULICZNE

07styczeń (za 6 stycznia), 13,
20, 27.

Wtorek
godz. 7-15

Bukowa, Cicha, Jagiellońska, Kościuszki, Górna, Urocza,  Łąkowa, Łomnicka, Ogrodowa, Pensjonatowa, 
Rejtana, Sanatoryjna, Staszica, Świerkowa, Waryńskiego, Wojska Polskiego

7, 14, 21, 28.

Środa
godz. 7-15

Bielarska, Borusiaka, Dworcowa, Izerska, Kaczawska, Kopernika, Grabskiego, Rzemieślnicza, 
Słoneczna, Tkaczy, Zamkowa, Źródlana, Cmentarze, KOSZE ULICZNE

31styczeń (za 1stycznaia) 
8, 15, 22, 29.

    

Czwartek
godz. 7-15

Bema, Boczna, Brzozowa, Główna, Górnicza, Jagiellończyka, Karkonoska, Karpacka, Klonowa, 
Leśna, Lipowa, Malinowa, Matejki (numery 6,10,12,14,16,16a,18,18a,20), Nadrzeczna, Nowa, Reja, 
Sienkiewicza, Szkolna, Topolowa

2, 9, 16, 23, 30.

Piątek 
godz. 7-15

1 Maja, Kawaleryjska, Goździkowa, Jaśminowa, Jeleniogórska, Kalinowa, Krokusowa, Kwiatowa, 
Matejki (oprócz numerów: 6,10,12,14,16,16a,18,18a,20), 
Pl. Franciszkański, Poprzeczna, Różana, Tulipanowa, Witosa, KOSZE ULICZNE

3, 10, 17, 24, 31.

SEGREGACJA  BIO – całe KOWARY 
poniedziałki  godz. 7-15

13,27.

SEGREGACJA  SZKŁO  - całe KOWARY 
ostatnia środa miesiąca   godz. 7-15 

29.

SEGREGACJA  PLASTIK - całe KOWARY 
każdy wtorek  w m-cach V, IX, X, XI, XII, I, II, III
wtorek i czwartek w m-cach VI, VII, VIII    godz. 7-15

7, 14, 21, 28.

SEGREGACJA  PAPIER -  całe KOWARY 
co drugi tydzień   (środa)  godz. 7-15    15,29.
MOBILNA ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ---------
    
   

*zmiana terminu wywozu ze względu na dzień świąteczny w danym tygodniu
Pojemniki/worki należy wystawiać  w dniu odbioru danej frakcji przed godziną 7.00 rano 

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY KOWARY



Segregacja na terenie nieruchomości jednorodzinnych i letniskowych: worki na plastik (żółty), papier (niebieski), szkło (zielony) i bioodpady (brązowy). Worki dostarczane będą przez firmę wywozową. Opatrzone będą kodem 
kreskowym i przypisane do konkretnego właściciela nieruchomości. 
Segregacja w zabudowie wielorodzinnej, na terenie nieruchomości niezamieszkałych, na których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz na terenie nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w tym 
rodzinnych ogródkach działkowych: zestawy pojemników rozstawione na terenie gminy Kowary na plastik, papier, szkło i bioodpady.

PLASTIK 
(tworzywa sztuczne i metale)

PAPIER
(papier i tektura)

SZKŁO BIAŁE I KOLOROWE BIOODPADY ODPADY
ZMIESZANE

WRZUCAMY  
puste odkręcone zgniecione
butelki po napojach (np. typu PET),
plastikowe opakowania po chemii gospodarczej, 
kosmetykach (np. szamponach, płynach do prania, 
mycia naczyń itp.), plastikowe opakowania po 
produktach spożywczych (np. jogurtach, serkach, 
kefirach, margarynach),  plastikowe zakrętki 
plastikowe torebki, worki, reklamówki
plastikowe koszyczki po owocach i innych 
produktach, wielomateriałowe odpady 
opakowaniowe np kartony po mleku i napojach 

puszki po napojach, sokach,
puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy), 
drobny złom żelazny i metale kolorowe 
metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych 
pojemników, folia aluminiowa,

WRZUCAMY 
gazety,  czasopisma,  prospekty,  katalogi,  ulotki,
książki, katalogi, zeszyty, papier szkolny, biurowy,
pakowy,  torby  papierowe,  kartony,  tekturę  oraz
opakowania z nich zrobione

WRZUCAMY 
butelki, słoiki (bez przykrywek, zakrętek, kapsli,
korków)  po  napojach  i  żywności  ,  butelki
napojach alkoholowych, szklane opakowania po
kosmetykach

WRZUCAMY 
obierki, resztki warzyw i owoców, fusy
po  kawie  i  herbacie,  skorupki  jajek,
łupiny  orzechów,  części  roślinne
(kwiaty  doniczkowe,  kwiaty  cięte),
skoszoną  trawę,  liście,  połamane
gałęzie  drzew  i  krzewów,  drobne
odpady ogrodowe

WRZUCAMY  
odpady  komunalne  pozostałe  po
segregacji  niebędące  odpadami
niebezpiecznymi,  artykuły
higieniczne  w  tym  chusteczki
higieniczne,  pieluchy,  podpaski
pełne worki z odkurzacza itp

NIE WRZUCAMY
strzykawek,  wenflonów  i  innych  artykułów
medycznych, wyrobów z pcv np. wykładzin, worków
po  środkach  chwasto  i  owadobójczych  oraz
nawozach  sztucznych,  tworzyw  piankowych,
styropianu, gumy, butelek po olejach silnikowych i
spożywczych,  puszek  i  opakowań  po  farbach,
lakierach, aerozolach, żarówek,  świetlówek,  sprzętu
agd,  baterii,  plastikowych  zabawek,  części
samochodowych

NIE WRZUCAMY
tłustego  i  zabrudzonego  papieru  (np.  po  maśle,
margarynie,  serach),   kartonów  po  mleku  i
napojach  typu  tetra  pak,  kartonu  powlekanego
folią, kalki, materiałów higienicznych jak ręczniki
papierowe,     zużyte  chusteczki  higieniczne,
pieluchy  jednorazowe,  podpaski,  pampersy,
worków  po  nawozach,  cemencie  i  innych
materiałach budowlanych,  tapet,  innych odpadów
komunalnych w tym niebezpiecznych 

NIE WRZUCAMY
szkła  stołowego,  żaroodpornego,  ceramiki,
porcelany,  doniczek,  zniczy  z  zawartością
wosku,  żarówek,  lamp  neonowych,
fluorescencyjnych, rtęciowych, izolatorów, szkła
kryształowego,  reflektorów,  nieopróżnionych
opakowania  po  lekach,  olejach,
rozpuszczalnikach,  termometrów,,  monitorów  i
lamp  telewizyjnych,  szyb  okiennych  i
zbrojonych,  szyb  samochodowych,
luster,witraży,  fajansu,  innych  odpadów
komunalnych w tym niebezpiecznych 

NIE WRZUCAMY
kości zwierząt; resztek jedzenia, mięsa
i  padliny  zwierząt,  oleju  jadalnego,
drewna  impregnowanego,  płyt
wiórowych  i  MDF;  odchodów
zwierząt,  popiołu ,  piasku i żwiru dla
kotów

NIE WRZUCAMY
odpadów selektywnych, odpadów
niebezpiecznych, odpadów, które
powinny  być  dostarczane  do
PSZOK

Opakowania przed wyrzuceniem należy oczyścić z resztek zawartości i zgnieść lub złożyć, a z odpadów papierowych usunąć zszywki, metalowe i części i plastikowe elementy 

Punkt Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych (PSZOK) Adresy aptek przyjmujące przeterminowane leki:

-zasady przyjmowania odpadów do PSZOK określa Regulamin – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/176/17 Rady Miejskiej w Kowarach z dn. 28.02.2017 Apteka Kowarska, ul. 1 Maja 2a, 58-530 Kowary

ul. Główna 1, 58-530 Kowary, tel. 75 718 23 96 , czynny od pn. do pt. w godzinach od 8.00 do 14.00 Apteka Przy Fontannie, ul. 1 Maja 8, 58-530 Kowary

Do PSZOK przyjmowane są posegregowane odpady:  papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal, odpady zielone, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i 
akumulatory, zużyty  sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony w ilości 4 szt. na rok na mieszkańca, tekstylia, 
ubrania, odpady budowlano-rozbiórkowe w ilości do 100 kg/na mieszkańca na rok z nieruchomości zamieszkałych.

Apteka Śnieżka, ul. 1 Maja 45, 58-530 Kowary

Apteka Nigella, ul. Dworcowa 10, 58-530 Kowary

Do PSZOK nie są przyjmowane : odpady zawierające azbest, szyby samochodowe, szkło zbrojone i hartowane, zmieszane odpady komunalne, części 
samochodowe, odpady budowlane zmieszane z innymi odpadami, padłe zwierzęta, materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa
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