
 

 

INFORMACJA! 

             Zgodnie z uchwałą NR XXXI.239.2020 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU z dnia 29 

grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.127.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 

29 października 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Krynicy-Zdroju 

Meble i inne odpady wielkogabarytowe stanowiące odpady komunalne w ilości do 2m3, od 

gospodarstwa domowego, w danym roku kalendarzowym należy samodzielnie dostarczyć do punktu 

selektywnego zbierania odpadów  komunalnych (PSZOK) zorganizowanego przez gminę, lub zgłosić do 

odbioru bezpośrednio z posesji.  
 

Odbiór dokonywany będzie wyłącznie w miesiącach: kwiecień, maj, październik, listopad. 

Zgłoszenie zapotrzebowania odbioru odpadów wielkogabarytowych z posesji należy dokonać bezpośrednio 

do w/w podmiotu w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym odbywa się 

odbiór. O dokładnym terminie odbioru wykonawca poinformuje właściciela nieruchomości z 7-dniodniowym 

wyprzedzeniem.  

Odpady należy wystawić przy granicy posesji w miejscu i czasie uzgodnionym z koordynatorem 

MPGK ds. gospodarki opadami. Zastrzega się, iż odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywał się będzie w 

każdym roku kalendarzowym do momentu zrealizowania limitu określonego w postępowaniu przetargowym 

na dany rok, wyrażonego w tonach. 

Mieszkańcy mogą skorzystać z usługi odbioru bezpośrednio z posesji dwa razy do roku tj.  

WYŁĄCZNIE W MIESIĄCACH: KWIECIEŃ, MAJ, PAŹDZIERNIK, LISTOPAD 

Najbliższy termin odbioru: 

 

  MAJ   - 17.05.2022r. /Miasto Krynica-Zdrój/ 

    - 24.05.2022r. /Sołectwa/ 

Warunkiem odbioru: 

- będzie zgłoszenie odbioru pod nr tel.: 693-323-487 lub 18/444-12-03 i złożenie formularza przekazania 

odpadów wielkogabarytowych na adres biuro@mpgk-krynica.pl lub osobiście w Biurze Obsługi 

Mieszkańców (Baza MPGK - Powroźnik 140) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. 

Druk formularza jest dostępny na stronie: 

http://www.mpgk-krynica.pl/pl/zaklad-gospodarki-odpadami-i-ochrony-srodowiska-ii.html 

oraz w sekretariacie siedziby spółki MPGK sp. z o.o. przy ul. Kraszewskiego 37 (1 piętro) lub w Biurze 

Obsługi Mieszkańców (Baza MPGK - Powroźnik 140) 

* w przypadku zabudowy wielorodzinnej zgłoszenia dokonuje właściciel danej nieruchomości lub 

Administrator/Zarządca budynku na warunkach opisanych powyżej. 



UWAGA! 

ODPADY WYSTAWIAMY DOPIERO W TERMINIE UZGODNIONYM 

Z KOORDYNATOREM MPGK DS. GOSPODARKI ODPADAMI! 

Odpady wielkogabarytowe należy wystawić: 

 w zabudowie jednorodzinnej przed posesję, w miejscu widocznym oraz umożliwiającym dojazd 

pojazdu specjalistycznego,  

 w zabudowie wielorodzinnej przy pergolach śmietnikowych w miejscu widocznym oraz 

umożliwiającym dojazd pojazdu specjalistycznego 

WIELKOGABARYTY 

Co można wrzucać, a czego nie? 

Zostaną odebrane: 

 

- meble (najlepiej zdemontowane) 

- łóżka, sofy, materace 

- krzesła, stoły, ławy, komody 

- dywany, wykładziny, gumoleum 

- wózki dziecięce, wanienki dziecięce 

- zabawki o dużych rozmiarach, np. maskotki (nie zawierające części elektronicznych i elektrycznych) 

- karnisze, rolety 

- panele, elementy drewniane 

- większe plastikowe miski 

- puste plastikowe doniczki 

- sztuczne choinki 

- ramy okienne, drzwi i kabiny prysznicowe (BEZ SZYB) 

Co odpadem wielkogabarytowym nie jest? 

Przede wszystkim nie będą to zużyte, stare sprzęty elektryczne oraz opony. Do odpadów 

wielkogabarytowych nie zalicza się odpadów budowlanych, rozbiórkowych czy poremontowych, takich jak: 

deski drewniane, belki, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki czy płytki.  

NIE zostaną odebrane: 

 

- zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny 

- odpady remontowo-budowlane i gruz 

- ceramika sanitarna (umywalki, muszle WC) 

- okna z szybami 

- zużyte opony i części samochodowe 

- zmieszane odpady komunalne 

- odpady ogrodowe 

 

 



Jak pozbyć się odpadów nie zaliczanych do odpadów wielkogabarytowych?! 

W przypadku posiadania ww. wymienionych odpadów, które nie podlegają zbiórce wielkogabarytowej mogą 

je Państwo przywieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który mieści się w 

miejscu dawnego składowiska odpadów „Uroczysko Głębokie” w Krynicy Dolnej (wjazd od ul. Wiejskiej) od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00: 

 odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości do 1 m3, od gospodarstwa 

domowego, w danym roku kalendarzowym, 

 zużyte opony z samochodów osobowych w ilości do 4 sztuk od gospodarstwa domowego, w danym 

roku kalendarzowym, 

  przeterminowane leki należy samodzielnie dostarczyć do wyznaczonych na terenie gminy aptek 

(wyposażonych w pojemniki przeznaczone do tego celu) lub do punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, jak i akumulatory mieszkaniec gminy może przekazać do 

wyspecjalizowanych punktów zbierania zużytego sprzętu eklektycznego i elektronicznego, może 

również zdać w punkcie sprzedaży detalicznej, przy zakupie artykułu tego samego rodzaju co zużyty, 

w ilości nie większej niż ilość kupionych artykułów lub samodzielnie dostarczać do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, 

 zużyte baterie, żarówki oraz drobny sprzęt elektroniczny można przekazać do specjalnych 

pojemników, przeznaczonych do zbierania tych frakcji odpadów, znajdujących się w wyznaczonych 

miejscach publicznych, placówkach oświatowych, sklepach itp., lub samodzielnie dostarczać do 

punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, 

 odzież i tekstylia wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych należy przekazać do specjalnych 

pojemników, przeznaczonych do zbierania tych frakcji odpadów rozmieszonych na terenie gminy lub 

samodzielnie dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zorganizowanego 

przez gminę, 

 odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych, w tym przeterminowane leki 

i chemikalia, baterie i akumulatory, farby, lakiery, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin itp., odpady  

nie kwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji 

we krwi, w szczególności igieł i strzykawek należy samodzielnie dostarczyć do punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, 

 odzież, sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zakrętki od butelek mogą być także przekazywane 

podczas zbiórek charytatywnych, organizowanych na podstawie stosownych przepisów i zezwoleń 

 


