
Wywóz odpadów komunalnych z zasobów 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” 

 
Miejskie przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie pobiera od spółdzielni opłaty 

za wywóz odpadów komunalnych oraz usługi dodatkowe określone w uchwale 

RMK nr III/35; 36; 37; 38/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w zakresie najmu 

pojemników, odbioru odpadów komunalnych, zielonych, wielkogabarytowych. 

 

I. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych: 

 
Budynek odpady mieszane papier tworzywa sztuczne Bio 

Bursztynowa  3 
poniedziałek, 

czwartek 
poniedziałek czwartek poniedziałek 

Zawodzie 3 wtorek 
poniedziałek, 

czwartek 

poniedziałek, 

czwartek 
środa 

Zawodzie 7 wtorek 
poniedziałek, 

czwartek 

poniedziałek, 

czwartek 
środa 

Szafirowa  8 wtorek, piątek wtorek, piątek 
poniedziałek, 

czwartek 
środa 

Legnicka 24,  24 A wtorek, piątek poniedziałek poniedziałek czwartek 

Białoprądnicka  34, 34A wtorek, piątek poniedziałek poniedziałek środa 

Białoprądnicka  34 B wtorek poniedziałek poniedziałek czwartek 

Białoprądnicka  34 C wtorek poniedziałek poniedziałek środa 

Al. Kijowska 48,  

Mazowiecka 131 
wtorek, piątek środa środa środa 

Pachońskiego 28 poniedziałek czwartek czwartek środa 

Palacha 3, 5, 7, 9 wtorek, piątek wtorek piątek wtorek 

Palacha 15 
poniedziałek, 

czwartek 
wtorek wtorek wtorek 

Stachiewicza 40, 40A wtorek, piątek piątek piątek wtorek 

Chełmońskiego 4 wtorek, piątek wtorek wtorek poniedziałek 

Stachiewicza 35, 35 B 
poniedziałek, 

czwartek 
piątek piątek wtorek 

Różyckiego 4, 5, 6, 7 wtorek, piątek wtorek wtorek wtorek 

Gnieźnieńska 22,  24,  26 
poniedziałek, 

czwartek 
wtorek wtorek wtorek 

Radzikowskiego 72 
poniedziałek, 

czwartek 
wtorek wtorek wtorek 

Jaremy 1 – 15 
poniedziałek, 

czwartek 
wtorek piątek wtorek 

os. Niepodległości 3A wtorek, piątek piątek wtorek piątek 

  
Odbiór szkła z pojemników zielonych – 2 razy w miesiącu. 



II.  Usługi dodatkowe koordynowane przez spółdzielnię: 

 

1.  Wywóz odpadów wielkogabarytowych odbywa się 2 razy w miesiącu:  

w każdy I i III wtorek miesiąca. 

      Odpady wielkogabarytowe powinny być składowane obok altan śmietniko- 

      wych nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru. 

 

2.   Najem pojemników: 
 

    Część pojemników na odpady komunalne znajdujące się w altanach śmietni-    

     kowych i komorach zsypowych stanowią własność spółdzielni, pozostałe są     

     wynajmowane na podstawie umowy zawartej z Miejskim Przedsiębiorstwem 

     Oczyszczania w Krakowie. 

 

3.  Wywóz gałęzi, liści i trawy: 

     

     Liście, gałęzie i skoszoną trawę wywożą firmy:  FU „ZIELMAR” Mariusz    

     Natkaniec oraz PHU „BRUSH”  S.C. Piotr Witek – Krystyna  Witek   na     

     podstawie umów zawartych ze spółdzielnią na utrzymanie terenów zielonych       

     w zasobach S.M. „Krakus”.  

 

III. Wywóz gruzu, odpadów poremontowych oraz opon. 

       

      Wywóz organizuje osoba przeprowadzająca remont w lokalu we własnym  

      zakresie i na koszt własny. MPGO świadczy odpłatnie usługę odbioru gruzu  

      na indywidualne zgłoszenia – informację można uzyskać w Biurze Obsługi  

      Klienta w siedzibie przy ul. Nowohuckiej 1 od poniedziałku do piątku w  

      godzinach od 7
00

 do 15
00

   tel: 12/ 34 00 415;  12/34 00 419.    

      W przypadku pozostawienia gruzu w altanie śmietnikowej, kosztami wywo- 

      zu zostanie obciążona cała nieruchomość. 

      Ceramika budowlana, stolarka okienna i drzwiowa jest także zaliczana do  

      Do odpadów poremontowych. 

 

Prosimy o nie wrzucanie gruzu do pojemników na odpady komunalne.   

      
 


