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Oczyszczanie miasta
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. jest największą w Toruniu firmą
zajmującą się bieżącym utrzymaniem czystości na ulicach i placach, wywozem i
unieszkodliwianiem odpadów, a także zarządzaniem składowiskiem odpadów.
Obok działalności związanej z utrzymaniem czystości na terenie miasta, MPO prowadzi działania
związane z ochroną środowiska naturalnego, poprzez m.in. selektywną zbiórkę odpadów z podziałem
na makulaturę, tworzywa sztuczne, szkło opakowaniowe i bioodpady, której podstawowym celem
jest maksymalny odzysk odpadów użytecznych i ponowne ich wykorzystanie. Ważnym argumentem
jest również kształtowanie ekologicznych nawyków wśród mieszkańców na takim poziomie, aby
wprowadzony system selektywnej zbiórki był akceptowany i stosowany w gospodarstwach
domowych. MPO podjęło się również promowania wiedzy o środowisku i jego ochronie.
>>> Strona internetowa MPO: www.mpo.torun.pl [1]
Warto wiedzieć, że styczniu 2008 roku MPO Sp. z o.o. uruchomiło nową usługę pochówku zwłok
zwierząt. Od tej pory mieszkańcy Torunia mogą pochować domowe zwierzaki na cmentarzu dla
zwierząt, którego nazwę "Tęczowy las" przyjęto po zasięgnięciu opinii mieszkańców w formie
zorganizowania konkursu.
Najważniejszym w ostatnich latach etapem w historii Spółki było wybudowanie w 2009 roku Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych zrealizowanego w ramach Projektu "Gospodarka odpadami
komunalnymi w Toruniu" i współfinansowanego przez Unię Europejską. Ta największa inwestycja w
historii Spółki umożliwiła spełnienie europejskich standardów w zakresie gospodarki odpadami. W
ramach ZUOK uruchomiono m.in. Zakład demontażu i przetwarzania odpadów wielkogabarytowych,
Sortownię odpadów, Magazyn odpadów niebezpiecznych i kompostownia odpadów, dzięki której MPO
uruchomiło w 2012r. produkcję i sprzedaż nowego produktu - środka poprawiającego właściwości
gleby Torhum.
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania stale poszerza zakres swoich usług, ale także świadczy je
coraz większej ilości klientów - poza obsługą mieszkańców i przedsiębiorców w Toruniu, działa także
na terenie gmin wchodzących w skład powiatu toruńskiego. Stale podnoszone kwalifikacje
pracowników, wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, ale także ciągłe inwestycje w
nowoczesny sprzęt i odnowę taboru specjalistycznego sprawiają, że jest jednym z
najdynamiczniejszych i najlepszych przedsiębiorstw w swojej branży, o czym świadczą przyznawane
Spółce co roku liczne nagrody i wyróżnienia.
Obecnie Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie:

wywozu odpadów komunalnych na podstawie stałych umów
wywozu odpadów na doraźne zlecenie w kontenerach
selektywnej zbiórki odpadów
letniego i zimowego utrzymanie czystości ulic, placów i chodników
obsługi imprez plenerowych
usług transportowych
profesjonalnego niszczenie dokumentów
zarządzania Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
pochówku zwierząt domowych na cmentarzu "Tęczowy las"
usług warsztatowych
sprzedaży środka poprawiającego właściwości gleby - TORHUM

Jeżeli jesteś zainteresowany tematyką gospodarki odpadami w Toruniu skorzystaj z serwisu
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