
 

 

                

 

           Małopolskie Przedsiębiorstwo 
           Gospodarki Odpadami  Sp. z o.o.  
               ul. Barska 12, 30-307 Kraków              

                  adres korespondencyjny:   

             31-580 Kraków, ul. Nowohucka 1 

                       tel.  (12) 64-62-353                                                                                          

 Urząd Miejski w Zatorze 

                         Oddział w Gdowie                                                                                          Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1                     

                      Biuro Obsługi Klienta                                                                                                                32-640 Zator 

                          ul. Cegielniana 406                                                                                                      tel. (33) 841 22 15 wew.19 

                          32-420 Gdów                                                                   

                czynne od pon.- pt. w godz.               

                           7:00-15:00   

                    Tel./fax. (12) 251-62-60 
 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ODPADY ZUŻYTEGO SPRZETU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO 

Odpady wielkogabarytowe - to odpady komunalne, które powstają w gospodarstwie domowym, ale ze względu na swoje wymiary nie mieszczą się w 

standardowych pojemnikach. Są to przede wszystkim: elementy wyposażenia mieszkań, np.: meble, szafy, szafki, wersalki, komody, kanapy, materace, 

fotele, dywany, wykładziny, stoły, krzesła, drzwi. 

Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego są to urządzenia stosowane w gospodarstwie domowym, nie nadające się do dalszego 

wykorzystania (kompletne). 

System  objazdowy 1x w roku 2018 – odbiór sprzed nieruchomości: kwiecień, termin odbioru odpadów wielkogabarytowych w tym samym dniu, 

w którym odbierane są odpady segregowane – odpady należy wystawić przy drodze do godz. 7:00  przed nieruchomością  w sposób 

umożliwiający ich odbiór samochodem ciężarowym, nie blokując jednocześnie pasa drogi. 

Dodatkowy odbiór odbywał się będzie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Piastowska 24 (była targowica) w Zatorze 

w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada w środy w godz. 10:00-18:00   i w soboty w godz. 8:00-14:00 

          

ODPADY NIEBEZPIECZNE, ODPADY BETONU , GRUZU, ŻUŻYTE OPONY 

Odpady niebezpieczne- są to  odpady, które wymagają szczególnego postępowania, tak aby nie wpływać w sposób negatywny na środowisko w związku 

z tym muszą być one dostarczane przez mieszkańców w szczelnych pojemnikach Odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi ze strumienia odpadów 

komunalnych powstającymi w gospodarstwach domowych są m.in.: rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, środki ochrony roślin, oleje, farby, żywice, leki, 

detergenty, baterie i akumulatory. 

Odbiór odpadów niebezpiecznych prowadzony będzie w Mobilnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy  

ul. Piastowskiej 24 (była targowica) w Zatorze  

w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada w środy w godz. 10:00-18:00 i w soboty w godz. 8:00-14:00 

Odpady remontowe to Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, odpady innych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia, usunięte tynki, tapety, okleiny, odpady wykończeniowe i materiały izolacyjne). 

Odpady zużytych opon- to odpady powstające w wyniku eksploatacji i wymiany starych opon na nowe.  Opony pochodzą z samochodów osobowych, 

motocykli, motorowerów i rowerów. 

Odbiór odpadów prowadzony będzie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Piastowskiej 24 (była targowica) w 

Zatorze  

w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada w środy w godz. 10:00-18:00 i w soboty w godz. 8:00-14:00 

          

    

ODPADY PRZETERMINOWANYCH LEKÓW 

Odpady przeterminowanych leków można składać do konfiskatorów umieszczonych w aptekach. 

Lokalizacja konfiskatorów:                                                                                                                                                                               

1. Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zatorze, ul. L. Palimąki 2                                                                                                                                       

2. Apteka "Pod Lwem" w Zatorze, Rynek 7                                                                                                                                                                                                       

3. Apteka  Nowa Zatorska w  Zatorze, ul. Kolejowa 1 

    

 

ODPADY ZIELONE- to odpady komunalne stanowiące części roślin z pielęgnacji m.in. przydomowych terenów zielonych i ogrodów tj. (liście, 

chwasty, trawa i gałęzie w formie zrębkowej itp.). Odpady zielone są odpadami ulegającymi biodegradacji, czyli rozkładowi tlenowemu lub 

beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów. 

WRZUCAJ: 

Skoszoną trawę, chwasty, opadłe owoce liście, rozdrobnione 

gałęzie, bez opakowań, w których zostały dostarczone 

NIE WRZUCAJ: 

Folii, plastiku, szkła, metali, odpadów higienicznych, popiołów, 

materiałów skażonych metalami ciężkimi, pozyskiwanych np. z 

okolic dróg o dużym nasileniu ruchu 

System  kontenerowy od kwietnia do 15 listopada 2018r. 

 Lokalizacja: 

1.  Zator, ul. Bugajska – obok przystanku autobusowego 

 2.  Zator, - ul. Piastowska – naprzeciwko Agropunktu 

3.  Zator, ul. Chrzanowska – za remizą OSP 

4. Zator, ul. Ks.  Wacława – obok placu zabaw 

5. Palczowice – za przejazdem kolejowym, al. Kasztanowa 

6. Trzebieńczyce – obok placu zabaw 

7. Graboszyce – w pobliżu dworku 

 

8. Grodzisko – za sklepem WIZAN 

9. Laskowa – boisko 

10. Łowiczki – obok przedszkola 

11. Podolsze – skrzyżowanie ul. Zatorskiej z ul. Nad Skawą (obok wału) 

12. Podolsze – Podjarki, obok placu zabaw 

13. Smolice – za sklepem WIZAN 

14. Rudze – obok sklepu WIZAN 

 


