MIESZKAŃCU KATOWIC!
POWSTAŁ U CIEBIE ODPAD PROBLEMATYCZNY I NIE WIESZ CO DALEJ?

ODPADY WIELKOGABARYTOWE
ODPADY POREMONTOWE

odbierane są przez MPGK Sp. z o.o. zgodnie z harmonogramem, tj.

1 raz na 2 tygodnie z zabudowy wielorodzinnej i 1 raz na kwartał
JEŻELI

z domków jednorodzinnych….
JEŻELI
w TWOIM domu powstały tego typu odpady, a nie chcesz czekać na ich odbiór zawsze masz możliwość dostarczenia wielkogabarytów do jednego z 4
Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów (GPZO), które zostały otwarte specjalnie na tę okoliczność i działają od poniedziałku do soboty, w ustalonych
godzinach…
JEŻELI
nie masz możliwości przywiezienia odpadów wielkogabarytowych do Gminnego Punktu, a nie chcesz czekać do kolejnego odbioru zgodnie
z harmonogramem, przyjdź do nas zamów kontener i zapłać tylko za transport, a my zajmiemy się ich zagospodarowaniem.
PAMIĘTAJ
Odpadami wielkogabarytowymi

są: łóżka, wersalki, sofy, stoły krzesła, fotele, szafy, szafki, regały, materace, meble ogrodowe, dywany, wykładziny, wanny,

brodziki i zlewozmywaki wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu, kabiny prysznicowe wykonane z tworzywa (nie szklane), duży sprzęt sportowy, rowery,
zabawki dużych rozmiarów, panele, płyty meblowe, czyste deski.
Odpadami wielkogabarytowymi

nie są: elektroodpady czyli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (lodówki, pralki, telewizory, etc.), opakowania

kartonowe i foliowe, odpady niebezpieczne – farby, lakiery oraz inne po chemikaliach, a także opakowania po tych produktach, opony samochodowe, szyby,
lustra, odpady poremontowe – gruz, ceramika budowlana, styropian, papa, wełna mineralna, podkłady kolejowe.

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

nie możesz pozostawiać go przy altankach śmieciowych, ponieważ nie zostanie on przez nas zabrany.
PAMIĘTAJ!
aby zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

dostarczyć osobiście do jednego z 4 naszych GPZO.

Zużyte urządzenia muszą nieodpłatnie zostać również odebrane przez sklep, który dostarcza twój nowy sprzęt.
Na terenie naszego województwa działają specjalistyczne firmy, które zajmują się odbiorem odpadów wprost spod TWOICH drzwi.
Dane teleadresowe znajdziesz z pewnością w Internecie, wchodząc np. na stronę www.elektrosmieci.pl/odbiory-elektrosmieci-z-domu

ODPADY POREMONTOWE

odbierane są przez MPGK Sp. z o.o. nieodpłatnie w workach BIG-BAG dostępnych w naszym Biurze Obsługi Klienta.
Zawsze możesz również dostarczyć swoje odpady poremontowe do jednego z 4 Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów (GPZO) lub przyjdź do nas
zamów kontener i zapłać tylko za transport.
PAMIĘTAJ!
odpady poremontowe, to przede wszystkim: gruz betonowy, ceglany i ceramiczny, usunięte tynki, gips, cement, płyty kartonowo - gipsowe, zanieczyszczone
tapety, elementy ceramiki (np. płytki), itp.

(za wyjątkiem wtorków) od 6.00 do 17.00,
wtorki w godzinach od 9.00 do 20.00

GPZO czynne są w dni robocze w godzinach

oraz soboty w godzinach od 8.00 do 13.00
Punkty te zlokalizowane są w Katowicach przy:
ul. Milowickiej 7A
ul. Obroki 140
ul. Zaopusta 70
ul. Bankowej 10

Masz wątpliwość, czy przyjmiemy TWÓJ odpad? skontaktuj się z nami wcześniej, a my odpowiemy na wszystkie TWOJE pytania….
e-mail: info@mpgk.com.pl

