
 

REGULAMIN  
wymiany książek w „Krakowskim Kantorku Wymiany”  

obowiązujący od dnia 1 września 2020 r. 

 
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się nieodpłatna 

wymiana książek i innych wydawnictw dostępnych w „Krakowskim 
Kantorku Wymiany” oraz warunki pozostawienia książek i innych 
wydawnictw w Kantorku. 

2. „Krakowski Kantorek Wymiany” jest projektem prowadzonym przez 
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie, które 
z ramienia Gminy Miejskiej Kraków jest odpowiedzialne za właściwą 
gospodarkę odpadami komunalnymi, w tym za odbiór i przetwarzanie 
odpadów. 

3. Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom Krakowa nieodpłatnej 
wymiany książek i innych wydawnictw, będących w dobrym stanie 
technicznym, a także pozostawienia wydawnictw zniszczonych lub 
uszkodzonych. 

4. Z „Krakowskiego Kantorka Wymiany” mogą korzystać tylko osoby 
prywatne, zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Kraków. 

5. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie nie 
czerpie żadnych korzyści materialnych z działalności „Krakowskiego 
Kantorka Wymiany”.  

6. Do „Krakowskiego Kantorka Wymiany” przyjmowane są: książki, 
czasopisma periodyczne, atlasy oraz mapy. 

7. Do „Krakowskiego Kantorka Wymiany” przyjmowane są w pierwszej 
kolejności wydawnictwa w dobrym stanie technicznym, czyste 
i nieuszkodzone. Decyzję o przyjęciu danej pozycji do „Krakowskiego 
Kantorka Wymiany” i udostepnieniu jej do dalszego obiegu, podejmuje 
pracownik Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o. 
w Krakowie. Egzemplarze zniszczone lub uszkodzone zostają, za zgodą 
ofiarodawcy, przeznaczone do przetworzenia, stanowiąc źródło surowca 
wtórnego do produkcji papieru. 



 

8. Z „Krakowskiego Kantorka Wymiany” jednorazowo można pobrać od 
jednej do pięciu książek lub innych wydawnictw, zostawiając co najmniej 
taką samą liczbę egzemplarzy w dobrym stanie technicznym. 

9. Wydawnictwa pobrane przez mieszkańców Krakowa z „Krakowskiego 
Kantorka Wymiany” nie mogą być przedmiotem sprzedaży ani innych 
operacji handlowych, przynoszących zysk. Każdy egzemplarz przeznaczony 
do wymiany będzie w widocznym miejscu opatrzony pieczątką 
o następującej treści: „Egzemplarz pochodzi z Krakowskiego Kantorka 
Wymiany i nie może być przedmiotem sprzedaży”. 

10. „Krakowski Kantorek Wymiany” zlokalizowany jest na terenie Lamusowni 
(Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) przy ul. Nowohuckiej 
1 w Krakowie i jest czynny w każdy roboczy czwartek w godzinach 10-18. 
Na terenie Lamusowni obowiązują zasady poruszania się pojazdów i osób, 
określone w regulaminie Lamusowni. 

11. W pomieszczeniach „Krakowskiego Kantorka Wymiany” obowiązuje 
bezwzględny nakaz noszenia maseczek ochronnych na twarz oraz 
stosowania środków do dezynfekcji rąk, a także nakaz zachowania 
bezpiecznej odległości od innych osób.  

12. Przyjmowane do „Krakowskiego Kantorka Wymiany” książki i inne 
wydawnictwa w dobrym stanie technicznym, poddawane są kwarantannie 
i dopiero wówczas są udostępniane do wymiany. 

13. Jednorazowo w pomieszczeniach „Krakowskiego Kantorka Wymiany” 
mogą przebywać maksymalnie 4 osoby, nie licząc pracownika 
obsługującego Kantorek. 

14. Eksponaty będące dekoracją „Krakowskiego Kantorka Wymiany” nie 
podlegają wymianie ani sprzedaży. 

15. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie: www.mpo.krakow.pl oraz 
u pracownika obsługującego „Krakowski Kantorek Wymiany”. 

 

http://www.mpo.krakow.pl/

