ZMIANA TERMINÓW ODBIORU GABARYTÓW
PODŁĘŻE 1
lewa strona od Niepołomic ; Cała ulica Wielicka w Podłężu

Z 4 Lipca na 18 Lipca
PODŁĘŻE 2
prawa strona bez ulicy Wielickiej

Z 6 Lipca na 20 Lipca
STANIĄTKI 1
(Kręta, Krótka, Mostowa, Na Przystanek, Niepołomska, Piaskowa, Podcegielniana, Piłsudskiego, Polna, Pożarnicza, Północna, Staniątecka, Szkolna,
Świerkowa, Wierzbowa, Za torem)

Z 11 Lipca na 25 Lipca
STANIĄTKI 2
(Benedyktyńska, Cmentarna, Droga Królewska, Jeruzal, Klasztorna, Kwiatowa, Mokra, Na Błonie, Na Górnie, Parkowa, Sportowa,
Św. Wojciecha, Wodociągowa, Wyszyńskiego, Zielone)

Z 13 Lipca na 27 Lipca
STANIĄTKI 3
(Biały Ogród, Górna-Górne, Górzyste , Jana Pawła , Kolejowa , Leśna, Nowa, Ogrodowa, Podborska, Podlaska, Wąska)

Z 18 Lipca na 1 Sierpnia
SUCHORABA, ZAGÓRZE

Z 20 Lipca na 3 Sierpnia
Odpady biodegradowalne: odpady kuchenne resztkowe ( odpady pochodzenia roślinnego bez opakowań ); odpady zielone ( trawa, spady owocowe, liście, drobne gałęzie bez konarów ) Każdorazowo odbiór odpadów
biodegradowalnych odbywać się będzie w systemie „worek za worek” w ilości nie większej niż 6 worków na nieruchomość.
Odpady należy wystawić przed posesję w dzień poprzedzający wywóz lub do godziny 06:00 rano w dzień odbioru.
W ramach akcji wystawka można wyzbyć się niepotrzebnych w domach odpadów tj.:
szafy, fotele, krzesła, stoły, dywany, okna i drzwi bez szyb, deski, wanny, piecyki gazowe, opony do 8 szt. na gospodarstwo z samochodów osobowych do 3,5 t. Odbieramy również stary sprzęt RTV i AGD: telewizory, komputery, żelazka, radia, lodówki, kosiarki - urzadzenia
elektryczne musza byc kompletne itp.
Wszelkie odpady poremontowe, budowlane (gruz, pokrycia dachowe, dachówki, tzw. „papa”) kleje, farby, baterie, akumulatory, wata mineralna, styropian nie są odbierane w ramach akcji wystawka jak również odzież, kartony, folia, opony z ciągników. Termin podany w
harmonogramie jest to pierwszy dzień odbioru odpadów w którym należy wystawić odpady. W razie braku odbioru w podanym dniu, odpady zostaną odebrane do 2 dni roboczych.

Dane kontaktowe do Operatorów odbioru odpadów :

PreZero Małopolska Sp. z o.o. operator odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów biodegradowalnych :
Dział obsługi klienta: 12 390-71-22 Adres mailowy: krakow@prezero.com
Strona internetowa operatora: prezero.pl

MPGO Sp. z o.o. operator odbioru odpadów segregowanych, odpadów wielkogabarytowych :
Dział Transportu ( wywóz odpadów): 12 340 04 09 Adres mailowy: mpgo@mpgo.krakow.pl
Strona internetowa operatora: www.mpgo.krakow.pl

