Szanowni Państwo
Pragniemy Państwa poinformować, że w dalszym ciągu świadczyć będziemy na rzecz Gminy Miasto Rzeszów, usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, z
nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady (m.in. z firm, szkół, przedszkoli.) Na odwrocie niniejszej informacji przedstawiamy harmonogram odbioru
odpadów. We wskazanych na odwrocie dniach odbioru odpadów komunalnych prosimy o udostępnianie pojemników lub worków najpóźniej do godziny 6.00. Ułatwi nam to
należyte i terminowe wykonanie usługi.
MPGK Rzeszów informuje, że w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny odbiór odpadów frakcji „mokrej” odbywać się będzie 1 raz w tygodniu,
frakcji „suchej”, co drugi tydzień a szkła opakowaniowego raz w miesiącu.
Niezależnie od tej formy odbioru odpadów informujemy, że jesteśmy gotowi świadczyć usługi przyjęcia innych odpadów celem zagospodarowania:
3
1. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych w cenie 15,00 zł/m brutto
3
2. odpadów budowlanych i rozbiórkowych w cenie 230,00 zł/m brutto
3
3. odpadów zielonych w cenie 75,00 zł/m brutto
4. zużytych opon: do 14 cali – 3,00 zł/szt.
15 – 24 cali – 5,00 zł/szt.
powyżej 24 – 10,00 zł/szt.
Odpady wymienione wyżej można dostarczać we wtorki, czwartki i soboty w godzinach od 10.00 do 18.00 do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych przy ulicy Ciepłowniczej 11 i Sikorskiego 428.
Zapewniamy również odpłatną usługę transportu i załadunku odpadów. Odpłatność za usługę wynosić będzie odpowiednio 5,90 zł/km brutto oraz 29,00zł/godz.
brutto. ( w przypadku załadunku)

Więcej informacji na temat usług świadczonych przez MPGK – Rzeszów Sp. z o.o. znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej pod adresem www.mpgk.pl, w Biurze
Obsługi Klienta tel: 17 8613036 lub kontaktując się z dyspozytorem MPGK-Rzeszów tel: 17 8613031, 17 8613032.
Ponadto wszelkie informacje o systemie gospodarowania odpadami dostępne są na stronie: bip.erzeszow.pl w zakładce; ,,Wywóz śmieci”.

KOMRES dostępny jest luzem w cenie 40zł za tonę (brutto). Negocjacja ceny możliwa przy zakupie większej ilości.
Sprzedaż produktu KOMRES odbywa się w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej – Rzeszów Sp. z o.o. przy
00
00
ul. Ciepłownicza 11, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 14 tel. 17 87 31 588.

