Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIKI”
Mieczysław Jakubowski
Ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków
Tel. 12 267-57-98, e-mail: krzeszowice@miki.krakow.pl

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

NIERUCHOMOŚCI WIELOLOKALOWE –KRZESZOWICE
(obowiązujący od dnia 01.08.2018 r. do dnia 31.08.2018 r.)
Odpady komunalne zmieszane będą odbierane
Odpady segregowane będą odbierane
Odpady zielone będą odbierane
Odpady wielkogabarytowe będą odbierane

2 razy na tydzień
1 raz na tydzień
1 raz na tydzień w miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień, październik
i 2 razy na miesiąc w miesiącach listopad, grudzień
1 raz na miesiąc

Uwaga!
Podczas odbioru odpadów WIELKOGABARYTOWYCH, odbierane będą również: styropian opakowaniowy, zużyte opony z pojazdów do 3,5 t
(z ograniczeniem ich ilości do 4 szt. z nieruchomości lub lokalu mieszkalnego), ceramika sanitarna, wanny, brodziki, kabiny prysznicowe, zlewozmywaki,
drzwi, okna, telewizory, lodówki, pralki, komputery, monitory, tzn. duże i małe urządzenia AGD i RTV

NAZWA
MIEJSCOWOŚCI

RODZAJ ODPADU

VIII

KRZESZOWICE

Odpady komunalne zmieszane: każdy WTOREK
i PIĄTEK miesiąca
(lub dzień następny w przypadku święta)

3, 7, 10, 14, 107, 21,
24, 28, 31

KRZESZOWICE

Odpady segregowane: ŚRODA

KRZESZOWICE

Odpady zielone: CZWARTEK

KRZESZOWICE

Odpady wielkogabarytowe: WTOREK

1, 8, 16, 22, 29

2, 9, 16, 23, 30

28

Odpady prosimy wystawić w dniu wywozu najpóźniej do godziny 7.00.

Reklamacje należy zgłaszać w terminie do 3 dni od daty odbioru odpadów.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIKI”
Mieczysław Jakubowski
Ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków
Tel. 12 267-57-98, e-mail: krzeszowice@miki.krakow.pl

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

NIERUCHOMOŚCI WIELOLOKALOWE –SOŁECTWA
(obowiązujący od dnia 01.08.2018 r. do dnia 31.08.2018 r.)
Odpady komunalne zmieszane będą odbierane
Odpady segregowane będą odbierane

2 razy na miesiąc
1 raz na miesiąc w pierwszym terminie odbioru odpadów komunalnych zmieszanych
(daty wyszczególniono poprzez podkreślenie)
1 raz na miesiąc w miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad
w drugim terminie odbioru odpadów komunalnych zmieszanych
(daty wyszczególniono poprzez *)
będą odbierane 1 raz na miesiąc w miesiącu WRZEŚNIU w pierwszym terminie odbioru
odpadów komunalnych
(daty wyszczególniono poprzez podkreślenie oraz pogrubienie)

Odpady zielone będą odbierane
Odpady wielkogabarytowe

Uwaga!
Podczas odbioru odpadów WIELKOGABARYTOWYCH, odbierane będą również: styropian opakowaniowy, zużyte opony z pojazdów do 3,5 t
(z ograniczeniem ich ilości do 4 szt. z nieruchomości lub lokalu mieszkalnego), ceramika sanitarna, wanny, brodziki, kabiny prysznicowe, zlewozmywaki,
drzwi, okna, telewizory, lodówki, pralki, komputery, monitory, tzn. duże i małe urządzenia AGD i RTV.

NAZWA MIEJSCOWOŚCI

VIII

Paczółtowice 48

10, 24*

Tenczynek, ul. Krystyny 9

8, 22*

Miękinia 200, 202

8, 22*

Nowa Góra 480

9, 23*

Zalas 610

10, 24*

Odpady prosimy wystawić w dniu wywozu najpóźniej do godziny 7.00.

Reklamacje należy zgłaszać w terminie do 3 dni od daty odbioru odpadów.

