Szanowni Mieszkańcy Rzeszowa.
Pragniemy Państwa poinformować, że w dalszym ciągu świadczyć będziemy na rzecz Gminy Miasto Rzeszów, usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, z
nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady. 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.
W ramach świadczonej usługi odbioru odpadów komunalnych, prowadzić będziemy również dostępne dla Mieszkańców Rzeszowa – Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK-i). W punktach tych zlokalizowanych przy ul. Ciepłowniczej 11 i Sikorskiego 428, czynnych we wtorki, czwartki i soboty od 10 do 18-tej, przyjmowane będą
bezpłatnie selektywnie zbierane następujące rodzaje odpadów komunalnych:
 przeterminowane leki i chemikalia, środki ochrony roślin, opakowania po środkach ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby, lakiery, opakowania po farbach i lakierach, kwasy,
alkalia, zużyte igły i strzykawki z gospodarstwa domowego, środki chemiczne typu domowego, termometry, odpady zawierające rtęć,
 zużyte baterie i akumulatory,
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki, żarówki energooszczędne,
 meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstwa domowego w ilości do 5,0 m³/ rok, (dodatkowe ilości powyżej limitu – 230zł / m3)
 zużyte opony,
 odpady zielone ulegające biodegradacji z gospodarstwa domowego w ilości do 21,6 m³/rok, co odpowiada 180 szt. worków o pojemności 120 l, (dodatkowe ilości powyżej
limitu – 75zł / m3)
 odpady opakowaniowe ze szkła, metalu, papieru i tworzyw sztucznych posegregowane na poszczególne frakcje.
Odpady przyjmowane będą od osób zamieszkałych na terenie Rzeszowa w ilościach wskazujących na wytworzenie ich w gospodarstwie domowym po okazaniu dowodu tożsamości lub
kopii złożonej deklaracji, bądź innych dokumentów potwierdzających uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Gminy Miasto Rzeszów
Ponadto odpady zielone np. trawa, liście, mogą być odbierane przez nas bezpośrednio z Państwa nieruchomości, w zakupionych u nas workach. Worki te można nabyć
w cenie 3,00 zł/szt. w tych samych punktach, co worki na odpady suche i szkło. Potrzebę odbioru tych odpadów należy zgłosić telefonicznie dyspozytorowi MPGK tel. 17
8613031 lub 17 8613032, bądź mailem na adres mpgk@mpgk.pl.
Zapewniamy również odbiór odpadów wielkogabarytowych z Państwa nieruchomości (dotyczy zabudowy jednorodzinnej), który odbywać się będzie w terminie 7 dni
roboczych od zgłoszenia. Potrzebę odbioru tych odpadów należy również zgłosić dyspozytorowi. Odbiór tego rodzaju odpadów odbywać się będzie bezpłatnie z danej posesji
2 razy w ciągu roku. Mieszkańcy budynków wielorodzinnych termin odbioru tych odpadów z pergoli śmietnikowej winni uzgodnić za pośrednictwem zarządcy nieruchomości.
Oferujemy również odpłatną usługę transportu i załadunku odpadów budowlanych. Odpłatność za usługę wynosić będzie 5,90 zł/km oraz 29,00 zł/godz.( 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.

