




Jak zacząć?

Uruchom zainstalowaną aplikację mobilną.

Do korzystania 

z Aplikacji 

potrzebne jest 

konto.



Zarejestruj konto

Uzupełnij wymagane pola i oczekuj na maila potwierdzającego założenie konta.

Zaloguj się, podając:

• Adres e-mail

• Hasło

Kliknij w rejestracja



Pierwsze uruchomienie

Po zalogowaniu do aplikacji, 

na pierwszym ekranie, 

aplikacja od razu zaprezentuje 

najbliższe wywozy odpadów 

dla adresu, który został 

wskazany przy rejestracji.

Aby lepiej poznać Aplikację, 

zacznij od zapoznania się z 

dostępnymi opcjami. 

Ø Zacznij od opcji 

dostępnych w lewym 

górnym rogu ekranu.



MOJE KONTO

Tutaj można aktualizować swoje dane, 

kiedy się zmienią.

Dodawanie dodatkowych lokalizacji, poprzez wskazanie adresu, 

dzięki czemu:

Aplikacja:

Ø Wyśle Ci powiadomienie

Ø Pozwoli sprawdzić najbliższe 

wywozu

Ø Sprawdzić Harmonogram



MOJE LOKALIZACJE

W tym widoku widoczne są wszystkie adresy, które zostały dodane w Aplikacji 

*można mieć ich kilka.  

Dla każdego adresu, można 

ustawić, przypomnienie. 

Przypomnienie to nic 

innego jak powiadomienie 

PUSH na Twoim ekranie 

telefonu, w konkretny dzień 

o wskazanej godzinie.

Przypomnienie ustawiamy 

w Moje lokalizacje

wybierając ikonkę 

dzwoneczka „przypomnij”.



Przypomnienia „powiadomienia PUSH”

Powiadomienia w Aplikacji, ustawia się osobno dla każdego dodanego 

adresu. Standardowo nie są one włączone dla dodanych adresów.

W powiadomieniach w Aplikacji 

mamy dwie opcje przypomnienia:

Ø Powiadomienia w dniu odbioru 

*ustalone na stałe

Ø Powiadomienia dzień przed 

odbiorem *z możliwością 

ustawienia dogodnej godziny



Widok „powiadomienia 

PUSH” w Aplikacji

Powiadomienia, są oddzielne dla 

każdego adresu dodanego w 

Moje lokalizacje, ale wspólne dla 

Rodzaju Odpadu dla tego 

samego adresu.

Odczytując takie powiadomienie, 

aplikacja przeniesie Nas od razu 

do Widoku:

Ø Wywóz odpadów, gdzie 

możemy zapoznać się z 

innymi terminami wywozu dla 

tego konkretnego adresu. 



Ustawienia powiadomień w systemie iOS i Android na telefonie.
Aby przypomnienie „powiadomienie PUSH” zadziałało, trzeba pamiętać o konfiguracji takich ustawień w samym 

telefonie. Ustawienie powiadomień w samej Aplikacji, nie gwarantuje ich otrzymywania.



Główny widok
Ø Widok ten gotowy jest od razu po tym, jak zalogujesz się na swoje konto.

Ø Pasek z najbliższymi terminami wywozu można przesuwać, znajdziesz tu wywóz na 4 tygodnie w przód.

Ø Widok ten dostępny jest tylko dla głównego adresu tj. adresu użytego przy zakładaniu konta.



Wywóz odpadów

Ø Widok ten pozwala dla wybranej lokalizacji, sprawdzić Listą najbliższych wywozów, w układzie dzień po dniu

ü Widok ten prezentuje terminy wywozów na najbliższe 2 miesiące

Ø Wybierz jeden z 

dostępnych adresów 

by sprawdzić 

najbliższe wywozy



Gdzie wyrzucić

Ø Widok ten pozwala wyszukać odpad, ze wskazaniem do jakiego pojemnika należy go wyrzucić

ü Wystarczy wpisać rodzaj odpadu, by sprawdzić do jakiego pojemnika można go wyrzucić



Ø Widok ten pozwala również sprawdzić co można wyrzucić do pojemnika danej frakcji

ü Wystarczy że klikniesz w wybrany pojemnik

Gdzie wyrzucić



Jak sortować

Ø Tutaj są dostępne aktualne informacje odnośnie segregacji odpadów



COVID-19

Ø W widoku tym, będziemy aktualizować

na bieżąco informacje, jak postępować 

z odpadami w czasie pandemii 

COVID-19

Skontaktuj się

Ø Ten widok pozwala: 

ü wybrać numer bezpośrednio do Naszego 

Biura Obsługi Klienta, 

ü wysłać maila, 

ü skorzystać z formularza kontaktowego



Harmonogram wywozu odpadów

Ø Widok ten pozwala zapoznać się z harmonogramem dla danej lokalizacji i konkretnej frakcji

ü Harmonogram do końcu roku



PSZOK
Ø Tutaj dostępne są najświeższe informacje 

dotyczące działania Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych

Punkt Skupu Surowców wtórnych
Ø Tutaj ......



Zgłoszeń zapotrzebowanie

Ø Widok ten pomoże zgłosić zapotrzebowanie na wywóz odpadów, na worki czy zgłoszenie reklamacji

ü Lista adresów zawężona jest do adresów z Moje lokalizacje, aby uprościć zgłoszenie zapotrzebowania



Pytania i odpowiedzi

Ø Widok ten prezentuje najczęściej pojawiające się pytania w raz z odpowiedziami

Ø Lista na bieżąco będzie uzupełniona, najnowsze informacje zawsze na górze


