REGULAMIN
PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
W KRAKOWIE PRZY ul. KRZEMIENIECKIEJ 40
1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK) działającego pod nazwą: Punkt Gromadzenia Odpadów
Wielkogabarytowych PGOW-BARYCZ przy ul. Krzemienieckiej 40, 30-694 Kraków.
2. Operatorem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie
Miejskiej Kraków jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. z siedzibą
w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1.
3. Operator oświadcza iż dysponuje stosownymi
uprawniającymi go do przyjęcia odpadów.

decyzjami

administracyjnymi

4. Godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krakowie:


PGOW – BARYCZ
od poniedziałku do piątku
w soboty

w godzinach od 630 do 1800
w godzinach od 630 do 1400

telefony kontaktowe

12 278 30 81, 12 34 00 472

Informacje o zmianie godzin otwarcia Punktu, związane ze świętami i innymi
okolicznościami będą zamieszczane z wyprzedzeniem na stronie internetowej
www.mpo.krakow.pl.
5. Do korzystania z PSZOK-u uprawnieni są:



mieszkańcy Gminy Miejskiej Kraków,
przedsiębiorcy mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Gminy
Miejskiej Kraków.

6. Warunkiem przyjęcia odpadów jest:







Wcześniejsze złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Krakowa,
Podanie przez dostarczającego odpady adresu pochodzenia odpadów,
Dostarczenie odpadów posegregowanych na poszczególne rodzaje,
Umieszczenie odpadów we wskazanych pojemnikach lub kontenerach,
Przestrzeganie zasad BHP obowiązujących na terenie PSZOK,
W przypadku przedsiębiorcy:
- uiszczenie opłaty za przyjęcie odpadów zgodnie z obowiązującym cennikiem
zamieszczonym na stronie internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania
Spółka z o.o. w Krakowie www.mpo.krakow.pl. oraz Zarządu Infrastruktury
Komunalnej
i
Transportu
w
Krakowie;
www.lamusownia.krakow.pl
i www.ekocentrum.krakow.pl,
- przekazanie karty charakterystyki odpadów (dotyczy wyłącznie odpadów
niebezpiecznych),
- przekazanie wypełnionej i podpisanej Karty Przekazania Odpadów.
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7. Odpady

dostarczane

przez

osoby

fizyczne

przyjmowane

są

nieodpłatnie.

8. Rodzaje odpadów przyjmowanych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 baterie i akumulatory,
 świetlówki,
 odpady niebezpieczne (przeterminowane lekarstwa i odczynniki fotograficzne, środki
ochrony roślin, kwasy, rozpuszczalniki, alkalia, farby, tusze, opakowania po farbach,
lakierach itp.),
 oleje odpadowe i tłuszcze jadalne,
 rozpuszczalniki,
 odpady wielkogabarytowe (meble, drewno, dywany, materace, itp.),
 gruz ceglany i odpady z betonu,
 zużyte opony (również z felgami),
 tworzywa sztuczne,
 metale,
 makulatura,
 szkło,
 odpady zielone.
9. Rodzaje odpadów, które nie są przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych:






niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
odpady budowlane zawierające azbest, papę, smołę itp.,
odpady od osób fizycznych, jeżeli ich ilość lub charakterystyka odpadu wskazuje
na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe,
odpady poprodukcyjne,
części samochodowe (elementy tapicerki, karoserii i inne).

10. Wprowadza się limity jednorazowej dostawy następujących odpadów komunalnych:
1) do 10 szt. zużytych opon,
2) do 100 kg odpadów budowalnych i rozbiórkowych.
11. Odpady przyjęte do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będą
magazynowane selektywnie w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska.
12. Potwierdzenie przyjęcia odpadów od osób fizycznych odbywa się na formularzu przyjęcia
odpadów. Formularz zawiera adres zamieszkania oraz datę przyjęcia odpadu, rodzaj odpadu,
kod odpadu a także wagę odpadu.
13. Potwierdzenie przyjęcia odpadów od Przedsiębiorcy odbywa się na Karcie Przekazania
Odpadów.
Nie przedłożenie karty charakterystyki odpadów niebezpiecznych jak również nie
przekazanie wypełnionej i podpisanej Karty Przekazania Odpadów skutkować będzie
odmową przyjęcia odpadów.
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14. Zebrane odpady będą przekazywane do podmiotów posiadających zezwolenie właściwego
organu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, recyklingu czy unieszkodliwiania
odpadów.
15. W „PGOW BARYCZ” prowadzona
i przekazywanych odpadów.

jest

ewidencja

dostarczanych,

zbieranych

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2019 roku.
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