


• trawa
• liście
• rozdrobnione gałęzie
• ścięte zielone części roślin 

Odbiór odbywa się w ramach Programu Odbioru 
Odpadów Zielonych - harmonogram dostępny na stronie 
www.mpo.krakow.pl/harmonogramy
Odpady zielone można oddać również w Punkcie  
Selektywnej Zbiórki Odpadów PGOW Barycz przy 
ul. Krzemienieckiej 40 w Krakowie.

 

• opakowania z papieru, kartonu
• torby i worki papierowe
• gazety i czasopisma
• katalogi i ulotki
• papier biurowy
• zeszyty i książki
• papier pakowy

    
• odbiór z częstotliwością 
 podaną w harmonogramie  
 dostępnym na stronie 
 www.mpo.krakow.pl/harmonogramy  

• zgłoszenia odbioru należy kierować drogą elektroniczną  
 na adres: uslugi@mpo.krakow.pl lub telefonicznie pod  
 numerami: 12 646 23 28, 12 646 23 93, 12 646 23 95

• plastikowe butelki po napojach 
 i opakowania po produktach spożywczych
• plastikowe worki, reklamówki
• opakowania po środkach czystości 
• opakowania wielomateriałowe 
 (np. kartony po mleku, sokach)
• puszki po napojach i konserwach
• drobny złom żelazny
• styropian (niebudowlany)

• szklane butelki i słoiki po napojach 
 i żywności
• szklane opakowania po kosmetykach  
 (jeżeli nie są wykonane z trwale 
 połączonych kilku surowców)

METALE
I TWORZYWA

SZTUCZNE

SZKŁO

• zatłuszczony papier 
• zabrudzone folie
• zużyte ręczniki i papierowe chusteczki 
• papier lakierowany i powleczony folią
• art. higieniczne (np. pieluchy)
• szkło stołowe 
• ceramika, porcelana, kryształy
• szkło żaroodporne 
• lustra
• mięso, kości i ości 

• odpadki warzywne i owocowe 
 (w tym obierki itp.)
• resztki jedzenia (bez mięsa i kości)
• fusy po kawie i herbacie

     ELEKTROBRYGADA 
     NA TELEFON 

• odbiór elektroodpadów bezpośrednio od mieszkańców 
• dogodny termin odbioru
• usługę można zamówić pod numerem telefonu 801 084 084

      
      

• płyty CD, drobną elektronikę, baterie i żarówki można 
 wrzucić do Krakowskich Eko-Pudełek
• zużyte igły, ampułkostrzykawki i przeterminowane lekarstwa  
 można oddać do specjalistycznego pojazdu MPO, który będzie 
 stał przy Krakowskim Eko-Pudełku - terminy odbioru podane są 
 w harmonogramie na stronie www.mpo.krakow.pl/ekopudelko 

    100% KORZYŚCI - PROGRAM 
    ODBIORU TEKSTYLIÓW   

• odbiór tekstyliów bezpośrednio od mieszkańców 
• dogodny termin odbioru 
• usługę można zamówić pod numerem telefonu: 801 084 084

KRAKOWSKIE 
EKO-  

• możliwość oddania odpadów wielkogabarytowych,  
 budowlanych, elektroodpadów, odpadów niebezpiecznych, 
 opon oraz posegregowanych surowców wtórnych  
Godziny otwarcia Punktów Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych: 
• Lamusownia (ul. Nowohucka 1D) pon-pt godz. 10.00-18.00,  
 sobota godz. 7.30-15.30
• PGOW Barycz (ul. Krzemieniecka 40) pon-pt godz. 6.30-18.00,  
 sobota godz. 6.30-14.00


