UWAGA !!!
Poniżej podajemy harmonogram odbioru przedmiotów wielkogabarytowych
w pierwszym półroczu 2021 roku
REJON I – w niżej wymienionych terminach około godziny 600 lub wieczorem dnia poprzedniego,
przedmioty wielkogabarytowe należy składać przy altanie śmietnikowej – Kwiatkowskiego 30.
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Osiedle Witosa

Istnieje również możliwość dowozu we własnym zakresie odpadów do Gminnych Punktów Zbiórki
Odpadów. Gminne Punkty Zbiórki Odpadów (GPZO) przyjmują bezpłatnie selektywnie zebrane odpady
komunalne z gospodarstw domowych mieszkańców gminy Katowice z przeznaczeniem do
unieszkodliwiania lub odzysku. Warunkiem bezpłatnego oddania odpadów do GPZO jest wnoszenie przez
mieszkańca opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do GPZO przyjmowane są wyłącznie
odpady posegregowane i niezanieczyszczone innymi odpadami.
W przypadku braku możliwości transportowych mieszkaniec może na zasadach rynkowych czyli odpłatnie
zamówić w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Katowicach usługę transportu i/lub
podstawienia kontenera (kontakt w godz. 8 – 14), telefony: 32/35 87 611, 32/35 87 612, 32/35 87 685.
Obecnie czynne są niżej wymienione punkty GPZO:
– Katowice, ul. Milowicka 7B – tel. 32 35 87 671
– Katowice, ul. Obroki 136 – tel. 32 35 87 600
– Katowice ul. Zaopusta 70 – tel. 668 654 659
– Katowice ul. Bankowa 10 – tel. 32 25 97 365
Godziny otwarcia:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach 6:00 – 17:00
wtorek w godzinach 9:00 – 20:00
soboty w godzinach 8:00 – 13:00

Szczegółowe informacje umieszczone są na stronie internetowej MPGK Katowice- mpgk.com.pl

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE TERMINÓW
SKŁADOWANIA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
I POZOSTAWIANIE ICH TYLKO W MIEJSCACH WYZNACZONYCH.

Worki na gruz dla mieszkańców
W celu pobrania darmowego worka na czysty gruz należy udać się do
siedziby MPGK Sp. z o.o. znajdującej się przy ul icy Obroki 140 w
Katowicach w godzinach od 7:00 do 14:00
Należy przygotować:



Dowód osobisty
Dokument potwierdzający wnoszenie opłaty śmieciowej za adres na który ma być pobrany worek.
Szczegółowe informacje MPGK Katowice tel. 32/35 87 611, 32/35 87 612, 32/35 87 685.

