
 Dziękujemy.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania 
Spółka z o.o. w Krakowie

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w 2023 roku w ramach programu odbioru odpadów zie-
lonych w Krakowie odbędzie się zbiórka naturalnych choinek, która potrwa  
od 9 stycznia do 17 lutego.

Od 6 marca do 01 grudnia 2023 roku w Krakowie odbierane będą odpa-
dy zielone w workach (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, zielone części roślin). 

Udział w programie nie wiąże się z żadną dodatkową opłatą. 

Termin rozpoczęcia programu może ulec zmianie, co uzależnione jest od 
rozpoczęcia okresu wegetacyjnego roślin. Informacja o ewentualnym przesunię-
ciu terminu rozpoczęcia programu zostanie podana z tygodniowym wyprzedze-
niem na stronie internetowej: www.mpo.krakow.pl 

W wynikającym z harmonogramu dniu odbioru należy wystawić wypełnio-
ny odpadami zielonymi worek przed posesję, w widocznym z ulicy i ogólno-
dostępnym miejscu (pobocze jezdni, chodnik) do godziny 7:00 rano. Odpady 
zielone będą odbierane w dostarczonych właścicielom nieruchomości specjal-
nie oznaczonych workach, ale można też stosować inne, własne worki foliowe 
(dostosowane kolorystyką do obowiązującego Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku w Krakowie). Do worków nie wolno wrzucać innego rodzaju odpadów 
jak np. ziemia, darń, kamienie, korzenie. Worki z niewłaściwą zawartością nie 
zostaną odebrane.

Na odwrocie ulotki znajduje się harmonogram odbioru. Terminy odbioru 
w poszczególnych dzielnicach Krakowa dostępne są także na stronie interneto-
wej www.mpo.krakow.pl oraz w siedzibach Rad Dzielnic. Informacje są dostępne 
również pod numerem 801 084 084.

Worki na odpady zielone można odbierać w dni robocze w siedzibie MPO 
w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1 (w dyspozytorni w godzinach 7:00 – 15:00), 
a także w siedzibach Rad Dzielnic w godzinach ich urzędowania).

Odpady porażone (chore, zainfekowane szkodnikami) należy gromadzić 
oddzielnie, w specjalnie oznaczonych workach, które wydawane są wyłącznie 
w dyspozytorni Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania przy ul. Nowohuckiej 
1, a ich odbiór będzie realizowany zgodnie z harmonogramem.

Nie należy przechowywać odpadów zielonych w workach przez zbyt długi czas, 
a także nie należy ich wystawiać na działanie promieni słonecznych. Gromadzenie 
odpadów zielonych powinno być dostosowane do harmonogramów odbioru. 



Dzielnica Dzień  
odbioru

Odbiór  
choinek

Odbiór odpadów 
zielonych

dni świąteczne  
bez odbiorów

odbiory za dni  
świąteczne

I poniedziałek od 9.01 do 13.02 od 6.03 do 27.11 10.04 i 01.05 Środa 12.04  
i Wtorek 2.05

II wtorek od 10.01 do 14.02 od 7.03 do 28.11 15.08 Środa 16.08
III czwartek od 12.01 do 16.02 od 09.03 do 30.11 8.06 Środa 7.06

IV poniedziałek od 9.01 do 13.02 od 6.03 do 27.11 10.04 i 01.05 Środa 12.04  
i Wtorek 2.05

V wtorek od 10.01 do 14.02 od 7.03 do 28.11 15.08 Środa 16.08
VI czwartek od 12.01 do 16.02 od 09.03 do 30.11 8.06 Środa 7.06
VII piątek od 13.01 do 17.02 od 10.03 do 1.12

VIII poniedziałek od 9.01 do 13.02 od 6.03 do 27.11 10.04 i 01.05 Środa 12.04  
i Wtorek 2.05

IX wtorek od 10.01 do 14.02 od 7.03 do 28.11 15.08 Środa 16.08
X czwartek od 12.01 do 16.02 od 09.03 do 30.11 8.06 Środa 7.06

XI poniedziałek od 9.01 do 13.02 od 6.03 do 27.11 10.04 i 01.05 Środa 12.04  
i Wtorek 2.05

XII wtorek od 10.01 do 14.02 od 7.03 do 28.11 15.08 Środa 16.08
XIII czwartek od 12.01 do 16.02 od 09.03 do 30.11 8.06 Środa 7.06
XIV piątek od 13.01 do 17.02 od 10.03 do 1.12

XV poniedziałek od 9.01 do 13.02 od 6.03 do 27.11 10.04 i 01.05 Środa 12.04  
i Wtorek 2.05

XVI wtorek od 10.01 do 14.02 od 7.03 do 28.11 15.08 Środa 16.08
XVII czwartek od 12.01 do 16.02 od 09.03 do 30.11 8.06 Środa 7.06
XVIII piątek od 13.01 do 17.02 od 10.03 do 1.12

 
Dni świąteczne: 10 kwietnia – Wielkanoc; 1 maja – Święto Pracy; 8 czerwca – Boże Ciało;  

15.08 – Wniebowzięcie NMP.


