
luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

12,26 12,26 9,23 7,21 4,18 2,16,30 13,27 10,24 8,22 5,19 3,17,31

Odpady wielkogabarytowe 15 15

Odpady zielone (trawa,liście i 

spady owocowe)
7,21 4,18 2,16,30 13,27 10,24 8,22

luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

13,27 13,27 10,24 8,22 5,19 3,17,31 14,28 11,25 9,23 6, 20 4,18

Odpady wielkogabarytowe 16 16

Odpady zielone (trawa,liście i 

spady owocowe)
8,22 5,19 3,17,31 14,28 11,25 9,23

luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

14,28 14,28 11,25 9,23 6, 20 4,18 1,16,29 12,26 10,24 7,21 5,19

Odpady wielkogabarytowe 19 17

Odpady zielone (trawa,liście i 

spady owocowe)
9,23 6, 20 4,18 1,16,29 12,26 10,24

luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
3,17 3,17,31 14,28 12,26 9,23 7,21 4,19 1,15,29 13,27 10,24 8,22

2,16 2,16,30 13,27 11,25 8,22 6, 20 3,18,31 14,28 12,26 9,23 7,21

Odpady wielkogabarytowe 16 16

Odpady zielone (trawa,liście i 

spady owocowe)
11,25 8,22 6, 20 3,18,31 14,28 12,26

luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

9,23 9,23 7, 20 5,18 2,15,29 13,27 10,24 7,21 5,19 3,16,30 14,29

Odpady wielkogabarytowe 19 17

Odpady zielone (trawa,liście i 

spady owocowe)
5,18 2,15,29 13,27 10,24 7,21 5,19

luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

Odpady komunalne wraz z 

segregacją
7,21 7,21 5,18 2,16,30 13,27 11,25 8,22 5,19 3,17,31 14,28 12,27

Odpady wielkogabarytowe 28 26

Odpady zielone (trawa,liście i 

spady owocowe)
2,16,30 13,27 11,25 8,22 5,19 3,17,31

luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

Odpady komunalne wraz z 

segregacją
8,22 8,22 6,19 4,17 1,14,28 12,26 9,23 6, 20 4,18 2,15,29 13,28

Odpady wielkogabarytowe 29 29

Odpady zielone (trawa,liście i 

spady owocowe)
4,17 1,14,28 12,26 9,23 6, 20 4,18

Telefony kontaktowe :

Dział Transportu ( wywóz odpadów) tel. 12 34 00 421

Adres mailowy : mpgo@mpgo.krakow.pl

Strona internetowa operatora : www.mpgo.krakow.pl

Odpady powinny być wystawione przed posesję do godziny 6:00 rano.

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 (w ilościach nie przemysłowych).

Odbieramy również stary sprzęt RTV i AGD: telewizory, komputery, żelazka, radia 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.                                                                                                                                                                                                           

ZABIERZÓW BOCHEŃSKI 1   Północ, Łąki, Łaźnia, Dąbrowa, Centrum.

ZABIERZÓW BOCHEŃSKI 2  Zaborcze, Ulesie, Sołtysie, Zakościele, południowa część wsi

Dane  kontaktowe do Operatora MPGO SP. Z O.O.

Odpady komunalne wraz z 

segregacją

SŁOMIRÓG

Odpady komunalne wraz z 

segregacją

CHOBOT

Odpady komunalne wraz z 

segregacją

W okresie od maja do października realizowany będzie odbiór odpadów zielonych (trawa, liście, spady owocowe) w workach przeznaczonych do tego typu 

odpadów. Odbiór odpadów zielonych odbywać się będzie zgodnie z powyższym harmonogramem. Każde gospodarstwo przed pierwszym odbiorem odpadów 

zielonych zostanie wyposażona w komplet 50 worków na cały okres trwania odbiorów odpadów zielonych. Worki będą rozdawane Mieszkańcom na przełomie 

marca-kwietnia. Worki na odpady zielone będą innego koloru niż worki na odpady bio (odpady spożywcze i kuchenne). Odbiór worków do gromadzenia odpadów 

zielonych musi zostać potwierdzony czytelnym podpisem Mieszkańca na liście, którą będzie posiadał przedstawiciel firmy MPGO podczas ich rozdawania. 50 

worków jest przeznaczonych dla jednego gospodarstwa domowego na cały okres trwania zbiórki odpadów zielonych (maj-październik). Nie ma możliwości 

dostarczenie do mieszkańca dodatkowej ilości worków na odpady zielone. Odpady zielone wystawione w innych workach nie będą odbierane.

OCHMANÓW 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych i segregowanych na rok 2018

ZAKRZÓW 

Odpady komunalne wraz z 

segregacją

ZAKRZOWIEC

Odpady komunalne wraz z 

segregacją

mailto:mpgo@mpgo.krakow.pl
http://www.mpgo.krakow.pl/


luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

12,26 12,26 9,23 7,21 4,18 2,16,30 13,27 10,24 8,22 5,19 3,17,31

Odpady wielkogabarytowe 20 18

Odpady zielone (trawa,liście i 

spady owocowe)
7,21 4,18 2,16,30 13,27 10,24 8,22

luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

13,27 13,27 10,24 8,22 5,19 3,17,31 14,28 11,25 9,23 6, 20 4,18

Odpady wielkogabarytowe 21 19

Odpady zielone (trawa,liście i 

spady owocowe)
8,22 5,19 3,17,31 14,28 11,25 9,23

luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

14,28 14,28 11,25 9,23 6, 20 4,18 1,16,29 12,26 10,24 7,21 5,19

Odpady wielkogabarytowe 22 22

Odpady zielone (trawa,liście i 

spady owocowe)
9,23 6, 20 4,18 1,16,29 12,26 10,24

luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

1,15 1,15,29 12,26 10,24 7,21 5,19 2,17,30 13,27 11,25 8,22 6, 20

Odpady wielkogabarytowe 23 23

Odpady zielone (trawa,liście i 

spady owocowe)
10,24 7,21 5,19 2,17,30 13,27 11,25

luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

5,19 5,19 3,16,30 14,28 11,25 9,23 6, 20 3,17 1,15,29 12,26 10,24

Odpady wielkogabarytowe 26 24

Odpady zielone (trawa,liście i 

spady owocowe)
14,28 11,25 9,23 6, 20 3,17 1,15,29

luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

6, 20 6, 20 4,17,28 15,29 12,26 10,24 7,21 4,18 2,16,30 13,27 11,22

Odpady wielkogabarytowe 27 25

Odpady zielone (trawa,liście i 

spady owocowe)
15,29 12,26 10,24 7,21 4,18 2,16,30

Telefony kontaktowe :

Dział Transportu ( wywóz odpadów) tel.12 34 00 421

Adres mailowy : mpgo@mpgo.krakow.pl

Strona internetowa operatora :www.mpgo.krakow.pl

Odpady powinny być wystawione przed posesję do godziny 6:00 rano.

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 (w ilościach nie przemysłowych).

Odbieramy również stary sprzęt RTV i AGD: telewizory, komputery, żelazka, radia 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.                                                                                                                                                                                                

Dane  kontaktowe do Operatora MPGO SP. Z O.O.

WOLA BATORSKA 1 Przyborów , Borek, droga 964 od przystanku Mikoniowiec dla wysiadających do granicy z Zabierzowem Bocheńskim , drogi boczne i część 

Mikoniowca

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych i segregowanych na rok 2018

Odpady komunalne wraz z 

segregacją

WOLA BATORSKA 2  Zamogielice, od Wsi(auto-złom) do OSP i drogi boczne , Kolanów , od Skrzyżowania drogi 964 do drogi Królewskiej oraz boczne

Odpady komunalne wraz z 

segregacją

WOLA BATORSKA 3  Droga 964 od granicy z Niepołomicami do przystanku Mikoniowiec dla wysiadających , drogi boczne ,Mikoniowiec prawa i lewa strona 

Odpady komunalne wraz z 

segregacją

WOLA BATORSKA 4  Od boiska sportowego, Kożlica, Kępa, Tarnówka, Wychylówka, Wieś i wszystkie przylegające boczne do gimnazjum

Odpady komunalne wraz z 

segregacją

WOLA ZABIERZOWSKA 1  Nowa Wieś, Flaga, Chałupki, Mała Wieś, Psarka.

Odpady komunalne wraz z 

segregacją

WOLA ZABIERZOWSKA 2  Kla, Brzozówka, Zakrzeniec, Kąt, Skotnica.

Odpady komunalne wraz z 

segregacją

W okresie od maja do października realizowany będzie odbiór odpadów zielonych (trawa, liście, spady owocowe) w workach przeznaczonych do tego typu 

odpadów. Odbiór odpadów zielonych odbywać się będzie zgodnie z powyższym harmonogramem. Każde gospodarstwo przed pierwszym odbiorem odpadów 

zielonych zostanie wyposażona w komplet 50 worków na cały okres trwania odbiorów odpadów zielonych. Worki będą rozdawane Mieszkańcom na przełomie 

marca-kwietnia. Worki na odpady zielone będą innego koloru niż worki na odpady bio (odpady spożywcze i kuchenne). Odbiór worków do gromadzenia odpadów 

zielonych musi zostać potwierdzony czytelnym podpisem Mieszkańca na liście, którą będzie posiadał przedstawiciel firmy MPGO podczas ich rozdawania. 50 

worków jest przeznaczonych dla jednego gospodarstwa domowego na cały okres trwania zbiórki odpadów zielonych (maj-październik). Nie ma możliwości 

dostarczenie do mieszkańca dodatkowej ilości worków na odpady zielone. Odpady zielone wystawione w innych workach nie będą odbierane.

mailto:mpgo@mpgo.krakow.pl
http://www.mpgo.krakow.pl/

