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Aplikacja ekoAPP posiada mecha-
nizm automatycznego powiada-

miania użytkownika o zbliżającym się 
terminie odbioru poszczególnych ro-
dzajów odpadów. Dla wprowadzonej 
przez użytkownika lokalizacji aplikacja 
wysyła, zgodnie z obowiązującym har-
monogramem wywozów, przypomnie-
nie o konieczności wystawienia worka 
czy pojemnika – mówi Adam Przystu-
pa, dyrektor w spółce KOM-EKO, która 
stworzyła aplikację i jest znana z wpro-
wadzania proekologicznych rozwiązań.

EkoAPP ma wiele ciekawych funk-
cji, które warto poznać, niezależnie od 
tego, czy już z niej korzystacie, czy do-
piero chcielibyście ją pobrać.

Wprowadź różne lokalizacje
Po zalogowaniu się do aplikacji ekoAPP 
wybieramy lokalizację, dla której chcieli-
byśmy otrzymywać powiadomienia. Nie 
musimy jednak ograniczać się do jedne-
go adresu. W lokalizacji możemy wpro-
wadzić kilka ulic. – Wszystko po to, by 
użytkownik mógł wspomóc swoich naj-
bliższych, np. rodziców – dodaje nasz 
ekspert.

Dodawanie nowych lokalizacji jest 
bardzo proste. Funkcję tę znajdzie-
cie w zakładce „Moje konto”. Dzięki 
wprowadzeniu kilku adresów aplika-
cja wyśle powiadomienie przed dniem 
wywozu i pozwoli sprawdzić harmono-
gram obejmujący dłuższy okres.

Otrzymuj powiadomienia
Dzięki aplikacji możecie ustawić przypo-
mnienia dla każdego adresu oddzielnie. 
Powiadomienie pojawi się na ekranie 
waszych telefonów w konkretny, usta-
wiony przez was dzień i o wskazanej go-
dzinie.

– Od osób, które użytkują aplika-
cję ekoAPP, często słyszymy, iż funkcja  

automatycznych powiadomień jest 
bardzo pomocna i skuteczniej przypo-
mina o odbiorze odpadów, od np. kla-
sycznego harmonogramu przypiętego 
„magnesikami” do lodówki – zauważa  
dyr. Przystupa.

Pamiętajcie, że standardowo powia-
domienia dla dodatkowych adresów 
nie będą włączone. Należy je aktywo-
wać. To już od was zależy, czy wolicie 
otrzymać przypomnienie w dniu od-
bioru, czy dzień wcześniej i o której 
godzinie. – Nie ma jednak obawy, iż 
w przypadku kilku lokalizacji pogubi-

#LUBELSKI EKO/STYL ŻYCIA

ar
ty

ku
ł s

po
ns

or
ow

an
y

Aleksandra Waśkowicz
aleksandra@lubelski.pl

www.kom-eko.pl

SEGREGACJA ODPADÓW

DBAJ O ŚRODOWISKO 
Z APLIKACJĄ EKOAPP

JUŻ OD CZERWCA MIESZKAŃCY LUBLINA MOGĄ KORZYSTAĆ Z BEZPŁATNEJ APLIKACJI 
EKOAPP, KTÓRA PRZYPOMINA O TERMINIE WYWOZU POSZCZEGÓLNYCH FRAKCJI ORAZ 

PODPOWIADA, DO KTÓREGO POJEMNIKA WRZUCIĆ DANY ODPAD. 

JAKIE FUNKCJE ZAWIERA 
EKOAPP?
•  Zawiera prosty w obsłudze harmonogram 

wywozu wszystkich frakcji odpadów.
•  Powiadamia użytkownika o zbliżającym 

się terminie odbioru odpadów.
•  Zawiera wyszukiwarkę odpadów, która 

pomaga segregować.
•  Zawiera informacje o lokalizacji i zasadach 

funkcjonowania Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów (PSZOK).

•  Umożliwia zgłoszenia zapotrzebowania 
na usługę, wysłania zapytania czy 
bezpośredniego kontaktu z KOM-EKO.

•  Jest źródłem praktycznej wiedzy 
o postępowaniu z odpadami w czasie 
pandemii Covid-19.

my się w nadmiarze informacji. W po-
wiadomieniu, które otrzymujemy, jest 
informacja o rodzaju frakcji, dniu od-
bioru oraz konkretnym adresie – za-
pewnia nasz rozmówca.

Kontaktuj się przez formularz
Klikając w zakładkę „Skontaktuj się”, 
możecie łatwo wybrać numer bezpo-
średnio do Biura Obsługi Klienta KOM-
-EKO, wysłać maila, bądź skorzystać 
z formularza kontaktowego. To pro-
sty i łatwy sposób, żeby nawiązać kon-
takt, rozwiać wątpliwości dotyczące 

„Zgłoś zapotrzebowanie” będziecie  
mogli poinformować o potrzebie wy-
wozu odpadów, zapotrzebowanie na 
dodatkowe worki czy przesłać firmie 
zgłoszenie reklamacji. Lista adresów 
została w aplikacji zawężona do wska-
zanych przez nas lokalizacji.

Sortuj łatwiej i wygodniej
Trzymasz właśnie w ręku patyczek do 
uszu i nie jesteś pewny, w którym ko-
szu na odpady powinien się znaleźć? 
Nic prostszego. Aplikacja ekoAPP po-
siada wyszukiwarkę w zakładce „Gdzie 
wyrzucić”, która po wpisaniu odpo-
wiedniego odpadu wskaże nam kolor 
worka na śmieci, do którego nasz od-
pad powinien trafić.

Funkcje automatycznego powiada-
miania i możliwość sprawdzenia har-
monogramu wywozu dostępna jest 
obecnie dla mieszkańców sektorów 
Lublina obsługiwanych przez spół-
ki KOM-EKO i EKOLAND. Mogą z niej 
korzystać mieszkańcy następujących 
dzielnic: Abramowice, Głusk, Dziesią-
ta, Kośminek, Bronowice, Kalinowsz-
czyzna, Tatary, Hajdów-Zadębie, Felin, 
Ponikwoda, Węglin Północny, Węglin 
Południowy, Czuby Północne, Konstan-
tynów, Sławinek, Szerokie, Rury. 

wywozu odpadów czy zgło-
sić swoje uwagi.

– W swoim założe-
niu ekoAPP ma być nie tyl-
ko podręcznym źródłem 
wiedzy o gospodarowaniu 
odpadami, ale również uży-
tecznym narzędziem komu-
nikacji mieszkańca Lublina 
z firmą odbierającą odpady – 
mówi dyrektor. – To oszczęd-
ność czasu, ale również ten 
aspekt aplikacji, który bywa 
użyteczny np. w okresie pan-
demii.

Kiedy zabraknie 
worków
To kolejna dość wygodna 
funkcja zamieszczona w apli-
kacji. Dzięki niej w zakładce  


