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Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. powstało 28 września 2012 r. 

Pomimo krótkiego okresu działalności MPGO kontynuuje tradycje i korzysta z ponad 100-letniego 

doświadczenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o. o w Krakowie, które przez wiele 

lat utrzymywało pozycję lidera na rynku opadów komunalnych w Krakowie, a także w części 

województwa małopolskiego oraz świętokrzyskiego. 

Podstawowym zakresem działalności MPGO jest świadczenie usług polegających na odbieraniu, 

zbieraniu i transporcie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a także od innych 

wytwarzających odpady. Dodatkowym zadaniem nowo utworzonego 

przedsiębiorstwa jest również świadczenie usług na rynku komercyjnym, polegających na odbieraniu 

odpadów innych niż odpady komunalne oraz na odbieraniu i transporcie odpadów od komercyjnych 

wytwórców odpadów komunalnych. 

Specjalistyczny sprzęt służący do odbioru odpadów komunalnych, zaplecze techniczne oraz biurowe 

wraz z doświadczoną w branży odpadów kadrą nowej Spółki gwarantuje wysoką jakość świadczonych 

usług. 

Kluczowym celem dla Zarządu nowej Spółki jest stworzenie firmy nowoczesnej, niezawodnej i 

elastycznej, dla której prowadzenie odpowiedzialnego biznesu z poszanowaniem zasad ekologii jest 

sprawą priorytetową. 
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Papier i tektura  
 
 

niebieski worek 

Szkło 
 
 

biały worek 

Tworzywa sztuczne, 
metale i opakowania 

wielomateriałowe 
żółty worek 

Odpady ulegające 
biodegradacji 

 
brązowy worek 

Wrzucaj Wrzucaj Wrzucaj Wrzucaj 

gazety 
czasopisma 
papierowe 
torby 
zeszyty i książki 
papier biurowy 
i kserograficzny 
kartony i 
tektura 

butelki i słoiki 
po napojach i 
żywności 
opakowania 
szklane po 
kosmetykach 

zgniecione, 
plastikowe butelki po 
napojach i olejach 
spożywczych 
opakowania po 
płynach do mycia i 
chemii gospodarczej 
plastikowe worki , 
torebki,  reklamówki, 
opakowania 
wielomateriałowe 
czyli kartony po 
mlekach i soku 
(TETRA-PAK) 
puszki aluminiowe i 
stalowe po napojach i 
żywności, 
metalowe narzędzia, 
drobny złom 
pokrywki, kapsle i 
zakrętki 
folię aluminiową 
 

skoszona trawa, 
opadłe owoce i 
liście 
rozdrobnione 
gałęzie, odpady 
kuchenne (obierki 
po ziemniakach, 
fusy z kawy i 
herbaty, skorupki 
jajek) 
 

Nie wrzucaj Nie wrzucaj Nie wrzucaj Nie wrzucaj 

tapety 
zabrudzony i 
zatłuszczony 
papier 
papier z folią 
pieluchy i inne 
artykuły 
higieniczne 
worki po 
cemencie 

ceramika, fajans, 
porcelana i 
kryształy 
szkło stołowe 
szkło zbrojne i 
żaroodporne 
szkło okularowe 
szkło okienne 
szyby 
samochodowe 
lustra 
żarówki 
fluoroscencyjne 
i neonowe 

opakowania po 
lekach 
butelki i opakowania 
po olejach 
przemysłowych 
styropian i inne 
tworzywa piankowe 
zabawki 
sprzęt AGD 
części samochodowe 
opakowania (PCV) 
po kosmetykach 

odpady higieniczne 
popioły 
odpady 
opakowaniowe: 
plastik, folia, szkło, 
papier, metal 
odchody zwierzęce 
opakowania 
drewniane 
materiały skażone 
metalami ciężkimi, 
pozyskiwanych np. 
z okolic dróg o 
dużym nasileniu 
ruchu 
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