
     Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.

              31-580 Kraków, ul. Nowohucka 1

HARMONOGRAM

ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W ZABUDOWIE
WIELORODZINNEJ

I. SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE

Odbiór odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości  w zabudowie wielorodzinnej  odbywa się z częstotliwością
podaną w harmonogramie na podstawie pisemnych zgłoszeń złożonych najpóźniej  w dniu poprzedzającym odbiór.

Zgłoszenie  potrzeby  pozbycia  się  odpadów wielkogabarytowych  należy  kierować  drogą  elektroniczną  na  adres
uslugi@mpo.krakow.pl lub telefonicznie pod nr 12 6462328, 12 6462393, 126462395.

Wyjaśnienie

W związku z sygnałami o występujących przypadkach nadmiernego, czasowego nagromadzenia odpadów
wielkogabarytowych  w  zwartej  zabudowie  wielorodzinnej,  uprzejmie  informujemy  o  możliwości
dodatkowego  odbioru.  Celem  ustalenia  zasadności  zgłoszenia  oraz uzgodnienia  kolejnego  w  danym
miesiącu  terminu  wywozu  odpadów  wielkogabarytowych  należy  zgłosić  sprawę telefonicznie. Miejskie
Przedsiębiorstwo Oczyszczania, jako zarządzający systemem gospodarki odpadami, w trosce o zapewnienie
właściwego poziomu utrzymania czystości na terenie gminy, zapewni podjęcie niezbędnych działań.

Przypomnijmy, odbiór odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej odbywa
się  z  raz  w miesiącu,  na  podstawie  pisemnych  zgłoszeń  złożonych  najpóźniej  w dniu  poprzedzającym
odbiór.  Zgłoszenie  zapotrzebowania  na  odbiór  odpadów  wielkogabarytowych  należy  kierować  drogą
elektroniczną na adres uslugi@mpo.krakow.pl lub telefonicznie pod nr:

12 646 23 28  | 12 646 23 93 | 12 646 23 95.

UWAGA:  źródło i inne informacje dostępne na stronie   
                                http://www.mpo.krakow.pl/nowe-zasady/harmonogramy

Lp. Nazwa Spółdzielni Adres: Termin odbioru

1.
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 
PRACOWNIKÓW NAUKI 

REYMONTA 42,30-073 
Kraków,tel.12 /636-76-00

IV CZWARTEK

2.
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 
WSPÓLNOTA DĄBIE 

OFIAR DĄBIA 4, 31-566 
Kraków,tel.12/414-37-55

II, IV PIĄTEK

3.
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 
ENERGETYK 

CIEPŁOWNICZA 14, 31-587 
Kraków,tel.12/646-68-91

I CZWARTEK

4.
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 
POLITECHNIKA 

SKARŻYŃSKIEGO 8, 31-866 
Kraków,tel.12/ 647-98-55

II PIĄTEK

mailto:uslugi@mpo.krakow.pl
http://www.mpo.krakow.pl/nowe-zasady/harmonogramy
mailto:uslugi@mpo.krakow.pl


II. Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOKI)

Punkty  Selektywnego  Zbierania  Odpadów  to  miejsca,  w  których 
każdy  mieszkaniec  Miasta  Krakowa  może  oddać  nieodpłatnie  odpady
problemowe,  takie  jak  odpady  wielkogabarytowe,  sprzęt  elektryczny  i
elektroniczny,  odpady  niebezpieczne  (farby,  lakiery,  baterie,
świetlówki itp.) gruz i opony, a także surowce wtórne (papier, szkło,
tworzywa sztuczne, tetrapaki).

LAMUSOWNIA
adres: 31 – 580 Kraków, ul. Nowohucka 1d,
tel. 12 64 62 370
e-mail: lamusownia@mpo.krakow.pl
Godziny otwarcia Lamusowni
poniedziałek – piątek: 10.00 – 18.00
sobota: 7.30 – 15.30

PGOW (Punkt gromadzenia odpadów wielkogabarytowych)
adres: 30 -694 Kraków, ul. Krzemieniecka
tel. 12 278 30 81, 288 22 16, 288 22 17
e-mail: barycz@mpo.krakow.pl

Godziny otwarcia punktu
poniedziałek – piątek 7.00-18.00
sobota 7.00 – 14.00

UWAGA:  źródło:    

http://www.mpo.krakow.pl/firma/selektywna-zbiorka-odpadow
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