
            

 

 

Zasady odbioru odpadów:  

 odpady komunalne zmieszane oraz selektywnie zebrane powinny być wystawione przed posesję 

w dniu odbioru do godz. 6:00 

 worki z odpadami gromadzonymi selektywnie (tzw. żółty worek) prosimy wystawiać zawiązane 

 
Odpady odbiera firma FCC Polska Sp. z o.o., tel. 801 501 511 

 

Odbiór pozostałych odpadów: 

 odpady wielkogabarytowe - odbiór będzie się odbywał na podstawie zgłoszenia raz na kwartał zgodnie z harmonogramem 

dostępnym na stronie internetowej: http://www.mpo.krakow.pl/nowe-zasady/harmonogramy. Zgłoszenia należy dokonać w 

ostatnim tygodniu poprzedzającym wyznaczony termin w harmonogramie - drogą elektroniczną na adres uslugi@mpo.krakow.pl 

lub telefonicznie: (12) 64 62 325, 64 62 328, 64 62 393, 64 62 395 

 odpady zielone: 

- czarny worek -   trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, ścięte zielone części roślin. Odbiór odpadów zielonych będzie 

odbywał się bezpośrednio z nieruchomości w miesiącach marzec - grudzień zgodnie z harmonogramem. Ponadto informujemy, 

że w przypadku odbioru odpadów zielonych szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 801 084 084 

- brązowy worek – rośliny porażone, czyli uszkodzone przez choroby i szkodniki. Odpady zielone w postaci porażonych 

roślin są odbierane zgodnie z harmonogramem oraz na podstawie zgłoszenia potrzeby odebrania tego rodzaju odpadów 

bezpośrednio pod numer telefonu 12 64 62 361. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 801 084 084 

 sprzęt RTV oraz AGD, odpady nietypowe (odpady remontowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, 

akumulatory oraz opony) - każdy mieszkaniec Gminy Miejskiej Kraków może nieodpłatnie dostarczyć do dwóch Punktów 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: 

- Zbiorczego Punktu Gromadzenia Odpadów zwanego Lamusownią przy ul. Nowohuckiej 1d 

- Punktu Gromadzenia Odpadów Wielkogabarytowych Barycz przy ul. Krzemienieckiej 40 

 „ELEKTROBRYGADA NA TELEFON” - zużyty sprzęt RTV oraz AGD – odbiór można zgłaszać pod numerem telefonu 

801 084 084 

 „100 % KORZYŚCI” - tekstylia – odbiór można zgłaszać pod numerem telefonu 801 084 084 

 

Aktualne harmonogramy odbierania odpadów znajdują się na stronie internetowej pod adresem:  

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

 

 

KALENDARZ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2018 ROKU 

W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ - TYP DEKLARACJI DJ: 

 

nazwa ulicy: ALEKSANDRA FREDRY, BORSUCZA, CEGIELNIANA, CHOCHOŁOWSKA, CIESIELSKA, 
DEOTYMY, DO SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA, DO WILGI, FERDYNANDA KURASIA, HARC. 
STANISŁAWA MILLANA, HARCERSKA, JANA BROŻKA, JÓZEFA MARCIKA, JULIANA GOSLARA, 
KAROLA BOGDANOWICZA, KĘDZIERZYŃSKA, KLEMENSA SZANIAWSKIEGO-JUNOSZY, 
KLEMENTYNY HOFFMANOWEJ, KOŁOBRZESKA, KOŁODZIEJSKA, KOSZALIŃSKA, KRYSZTAŁOWA, 
KWIETNA, LASEK, LECHICKA, ŁAGIEWNICKI, MALUTKA, NA GRZĄDKACH, NARCYZY ŻMICHOWSKIEJ 

data odbioru: 

NIEBIESKI POJEMNIK - odpady zmieszane: 

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

12, 26 9, 23 9, 23 6, 20 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24 7,21 5, 19 2, 16,30 14, 28 

 

ŻÓŁTY WOREK - odpady selektywne: 

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

10 14 14 11 9 13 11 8 12 10 14 12 
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KALENDARZ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2018 ROKU 

W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ - TYP DEKLARACJI DJ: 

 

nazwa ulicy: NOWOTARSKA, ODRZAŃSKA, OGRODNIKI, ORACZY, PASIECZNA, PIENIŃSKA, 

PIERZCHÓWKA, POCZTOWA, PODMOKŁA, POR. WĄCHAŁY, PRZY TORZE, RATAJSKA, SIOSTRY 

FAUSTYNY, SŁUPSKA, SOWIA, STRUMIENNA, SUCHA, TADEUSZA MOTARSKIEGO, TADEUSZA 

POŁOMSKIEGO, UROCZA, WŁODARSKA, ZAKOPIAŃSKA - nieparzyste nr 1-67a, - parzyste nr 2-86, 

ZAUŁEK JUGOWICKI, ZIELONOGÓRSKA. 

data odbioru: 

NIEBIESKI POJEMNIK - odpady zmieszane: 

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

12, 26 9, 23 9, 23 6, 20 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24 7,21 5, 19 2, 16,30 14, 28 

 

ŻÓŁTY WOREK - odpady selektywne: 

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

10 14 14 11 9 13 11 8 12 10 14 12 
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