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Bezpłatny zbiór odpadów! Akcja ,,Wystawka&#8221;- w tym tygodniu Nowa Huta i
Podgórze
Marzena Żeber, 30.06.2009

Akcja ,,Wystawka" jest prowadzona przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu oraz Miejskie
Przedsiębiorstwo Oczyszczania. Dzięki tej inicjatywie krakowianie mogą bezpłatnie pozbyć się dużych
odpadów (starych mebli, zużytego sprzętu AGD/RTV itp.).
Na ten tydzień ,,Wystawka" została zaplanowana w Dzielnicy XVIII Nowa Huta, gdzie w dniu 30 czerwca o
godzinie 9 zostaną wystawione specjalnie przygotowane kontenery, do których mieszkańcy Krakowa będą
mogli oddać odpady o dużych rozmiarach. Odbiór rzeczy w ramach akcji odbędzie się 1 lipca o godzinie 17.
Kontenery będą się znajdować na: ul. Nadbrzezie - tuż obok sklepu, ul. Tokarzewskiego/Karaszewskiego pętla autobusowa, os. Przylasek Rusiecki - pętla autobusowa (Rzepakowa), ul. Truskawkowa - stara pętla
autobusowa, os. Ruszcza - ul. Jeziorko (pętla autobusowa), os. Wyciąże - ul. Wyciąska (obok sklepu), ul.
Sawy-Calińskiego - przy szkole podstawowej, ul. Wiewiórcza, ul. Drożyska - obok ośrodka zdrowia, ul.
Wróżenicka - stara zajezdnia.
W Dzielnicy Podgórze XIII w tym tygodniu została zorganizowana ,,Wystawka przydomowa". W ramach tej
akcji klienci indywidualni mogą zgłaszać telefonicznie, e-mailowo, faksem, bądź pisemnie potrzebę wywozu
wielkogabarytowych odpadów do MPO. Odpady będą odbierane również bezpłatnie, we wcześniej ustalonych
terminach, bezpośrednio od klienta.
W następnym tygodniu ,,Wystawka przydomowa" jest zaplanowana w Dzielnicy XIV Czyżyny. Wszelkie
informacje na ten temat dostępne będą pod telefonem kontaktowym 012-64-62-241 lub 012-64-62-306, a
pełny harmonogram ,,Wystawki" MPO na stronie internetowej www.mpo.krakow.pl.
W ramach akcji można pozbyć się min. starych mebli, drewna (deski, drzwi, okna bez szyb), dywanów,
wykładzin, wózków dziecięcych, wanien, a także sprzętu gospodarstwa domowego.
Nie można natomiast wyrzucać zwykłych śmieci komunalnych, odpadów niebezpiecznych takich jak
opakowania po farbach, czy zużyte akumulatory, opon, odpadów budowlanych (gruz, styropian, wełna
mineralna) oraz starych okien z szybami i samych szyb.
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