PORADNIK

Szanowni Państwo,
Od 1 kwietnia 2019 roku zmieniają się zasady segregacji odpadów komunalnych.  
Zmiany te zostały określone w nowym Regulaminie utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
Niemalże wszystkie otaczające nas w domu przedmioty wykonane są z tworzyw
sztucznych, szkła, papieru oraz metali, czyli z materiałów które można ponownie
wykorzystać. Właściwie posegregowane odpady mogą posłużyć do produkcji nowych
artykułów, na przykład  butelek, gazet, ławek w parku czy rowerów.
Kultura niejedno ma imię. Segreguj odpady!

PLANUJ ZAKUPY
zmniejszysz ilość
przeterminowanych
produktów, które
trzeba będzie wyrzucić

NIE WYRZUCAJ
ODPADÓW DO LASU
dbaj o środowisko naturalne

NIE SPALAJ
ODPADÓW

ZGŁOŚ DZIKIE
WYSYPISKA

trujesz siebie i swoich
najbliższych

zatroszcz się
o swoją okolicę

UŻYWAJ OPAKOWAŃ
WIELOKROTNEGO
UŻYTKU
zmniejszysz ilość odpadów

Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej
(DJ) oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe,
wykorzystywane jedynie przez część roku (DL)

SZKŁO

papier i tektura

szkło,
opakowania
ze szkła

METALE
I TWORZYWA
SZTUCZNE

metale, tworzywa
sztuczne
oraz opakowania
wielomateriałowe

lub

bioodpady kuchenne z
gospodarstw domowych

odpady zmieszane

odpady zielone

odpady zielone
porażone

Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
w zabudowie wielorodzinnej (DW)

lub
papier i tektura

metale, tworzywa sztuczne
oraz opakowania wielomateriałowe

lub

szkło,
opakowania ze szkła

odpady zmieszane

bioodpady kuchenne z
gospodarstw domowych

odpady zielone

odpady zielone
porażone

Nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują
mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne (DM)

lub
papier i tektura

metale, tworzywa sztuczne
oraz opakowania wielomateriałowe

lub

szkło,
opakowania ze szkła

bioodpady kuchenne
z gastronomii,
zakładów (placówek)
żywienia zbiorowego itp.

bioodpady kuchenne z
gospodarstw domowych
i innych wytwórców
odpadów komunalnych

odpady zielone

odpady zmieszane

odpady zielone
porażone

Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne (DB) oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe jedynie przez część roku (DR)

lub
papier i tektura

metale, tworzywa sztuczne
oraz opakowania wielomateriałowe

lub

szkło,
opakowania ze szkła

bioodpady kuchenne
z gastronomii,
zakładów (placówek)
żywienia zbiorowego itp.

bioodpady kuchenne
od innych wytwórców
odpadów komunalnych

odpady zielone

odpady zmieszane

odpady zielone
porażone

SELEKTYWNIE ZBIERANE ODPADY

PAPIER
SUCHE I NIEZATŁUSZCZONE
opakowania z papieru, kartonu

katalogi i ulotki

torby i worki papierowe

papier biurowy

pudełka tekturowe

zeszyty i książki

papier pakowy

wydruki na papierze biurowym

gazety i czasopisma

papierowe wytłoczki z jajek

SELEKTYWNIE ZBIERANE ODPADY

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
plastikowe butelki po napojach
i opakowania po produktach
spożywczych (np. oleju)
opróżnione plastikowe kubki
(np. po śmietanie, jogurcie itp.)
opakowania wielomateriałowe
(np. kartony po mleku, sokach)
plastikowe koszyczki po owocach
worki foliowe i reklamówki
puszki po napojach i konserwach
opakowania jednorazowe
(np. sztućce, kubeczki, talerzyki)

drobny złom żelazny
metalowe narzędzia, rury, druty
zakrętki od słoików
niewielkie kawałki styropianu
styropianowe wytłoczki z jajek
opakowania po środkach
czystości (np. szamponach lub
płynach do kąpieli)
dezodoranty
tubki po paście do zębów
zabawki w całości wykonane
z plastiku

SELEKTYWNIE ZBIERANE ODPADY

SZKŁO
opróżnione  szklane butelki
i słoiki po napojach
opróżnione szklane słoiki
(np. po majonezie albo po dżemie)

opróżnione szklane opakowania
po  kosmetykach  (jeżeli nie są
wykonane z trwale
połączonych kilku surowców)

SELEKTYWNIE ZBIERANE ODPADY

BIO
odpadki warzywne i owocowe
(w tym obierki, ogryzki, pestki)
owoce  i warzywa
uschnięte kwiaty cięte
kwiaty doniczkowe (bez ziemi)

łupiny z orzechów, słonecznika itp.
resztki jedzenia  (bez mięsa i kości)
fusy po kawie i herbacie
skorupki z jajek

POZOSTAŁE ODPADY (ZMIESZANE)

zatłuszczony papier (np. po maśle)

szkło stołowe

zabrudzone folie

ceramika, porcelana, kryształy,
szkło żaroodporne

zużyte ręczniki
i papierowe chusteczki
papier lakierowany
i powleczony folią

rozbite lustra, szklanki, talerze,
kubki porcelanowe, doniczki
ceramiczne
resztki mięsa i wędlin

art. higieniczne (np. pieluchy)

kości i ości

DO POJEMNIKÓW NIE WOLNO WRZUCAĆ:

opakowań po farbach, lakierach,
środkach chwastobójczych
i owadobójczych
świetlówek
lamp fluorescencyjnych
i neonowych

zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego
szkła budowlanego
styropianu budowlanego
tapet

leków, igieł
i ampułkostrzykawek

papy

baterii i akumulatorów

zużytych opon

gruzu

POJEMNIKI W KSZTAŁCIE DZWONÓW

Niezależnie od segregacji prowadzonej bezpośrednio w miejscach
zamieszkania,
mieszkańcy
Krakowa
mogą
również
segregować
odpady wrzucając surowce wtórne do rozmieszczonych równomiernie
we wszystkich rejonach miasta pojemników w kształcie dzwonów.
Umożliwiają one oddzielne wrzucanie papieru lub gazet i magazynów
kolorowych (niebieski dzwon), metalu i tworzyw sztucznych (żółty dzwon),
szkła bezbarwnego (biały dzwon) oraz szkła kolorowego (zielony dzwon).
W całym Krakowie jest obecnie około 700 zestawów dzwonów,
ustawionych w miejscach publicznych, najczęściej przy szkołach, parkach,
placach  zabaw, sklepach i centrach handlowych.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie prowadzi odbiór
odpadów wielkogabarytowych. Odbywa się on z częstotliwością podaną
w harmonogramie dostępnym na stronie www.mpo.krakow.pl w zakładce
„Harmonogram odbioru odpadów w Krakowie”, jednak za każdym razem
konieczne jest wcześniejsze mailowe lub telefoniczne zgłoszenie potrzeby
odbioru odpadów wielkogabarytowych z danej nieruchomości, najpóźniej
w dniu poprzedzającym odbiór.
Odpady   wielkogabarytowe należy gromadzić w taki sposób, żeby nie
utrudniać korzystania z nieruchomości oraz terenów przyległych - nie wcześniej
niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru.  W przypadku zabudowy
wielorodzinnej za zorganizowanie odbioru odpadów wielkogabarytowych
w  danym  terminie  odpowiada  zarządca  nieruchomości.

ODPADY ZIELONE

W okresie od wiosny do jesieni prowadzony jest regularny odbiór
odpadów zielonych zgodnie z harmonogramami ustalonymi dla poszczególnych
dzielnic. Harmonogramy są dostępne na stronie internetowej MPO oraz
w siedzibach Rad Dzielnic. Czarne worki na odpady zielone można
pobierać w dni robocze w siedzibach Rad Dzielnic (w godzinach urzędowania)
oraz w siedzibie MPO w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1 (dyspozytornia
w godzinach od 7.00-15.00). Natomiast worki na odpady porażone
są wydawane wyłącznie w dyspozytorni MPO a ich odbiór jest
realizowany zgodnie z harmonogramem. W wynikającym z harmonogramu
dniu odbioru należy wystawić wypełniony odpadami zielonymi worek
przed posesję, w widocznym z ulicy i ogólnodostępnym miejscu (pobocze
jezdni, chodnik) do godziny 7.00 rano.
Dodatkowo, każdego roku w styczniu i w lutym, Miejskie Przedsiębiorstwo
Oczyszczania prowadzi odbiór choinek, które – w dniach wyznaczonych
dla poszczególnych dzielnic – mieszkańcy powinni wystawiać przed budynki
w widocznych, dostępnych z ulicy miejscach.

ODBIÓR ELEKTROODPADÓW

Mieszkańcy Krakowa mogą bez dodatkowych opłat korzystać z usługi pod
nazwą: „ELEKTROBRYGADA NA TELEFON”. Wystarczy zadzwonić na infolinię
MPO: 801-084-084 i umówić się na dogodny termin odbioru. Pracownicy
Elektrobrygady przyjadą o umówionej porze i odbiorą pralkę, lodówkę, telewizor
lub inne elektroodpady.
W ramach usługi odbierane są następujące rodzaje elektroodpadów:
wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, np. lodówki,
pralki, kuchenki, małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego,
np. toster, żelazka, odkurzacze, sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, np. komputery, laptopy, drukarki, telefony, sprzęt audiowizualny,
np. telewizory, radia, sprzęt hi-fi, sprzęt oświetleniowy, narzędzia elektryczne
i elektroniczne, np. maszyny do szycia, wiertarki, kosiarki, zabawki, sprzęt
rekreacyjny i sportowy, przyrządy do nadzoru i kontroli, np. termostaty, czujniki
dymu oraz baterie.

ODBIÓR TEKSTYLIÓW

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie i małopolski oddział
Polskiego Czerwonego Krzyża wspólnie opracowały dla Krakowa program
odbioru i zagospodarowania tekstyliów - „100% KORZYŚCI”. Aby z niego
skorzystać wystarczy wybrać niepotrzebne tekstylia (odzież, obuwie,
pościel, zasłony itp.) i zapakować je do worków. Następnie należy
zadzwonić pod numer 801-084-084 i umówić się na dogodny termin
odbioru. W ustalonym czasie ekipa programu „100% KORZYŚCI” odbierze
worki.  Udział w programie nie wiąże się z żadną dodatkową opłatą.
Odebrane tekstylia są selekcjonowane przez pracowników Polskiego
Czerwonego Krzyża i przekazywane osobom potrzebującym z terenu Krakowa.
Rzeczy nie nadające się do dalszego używania są przekazywane do MPO jako
odpady. Oddając niepotrzebne tekstylia w ramach tego programu można mieć
pewność, że trafią one we właściwe ręce.

PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsca,
w których każdy mieszkaniec Krakowa może bez dodatkowych opłat
oddać odpady wielkogabarytowe, budowlane, sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, odpady niebezpieczne (np. resztki farb, lakierów, paliwa płynne,
pestycydy, przeterminowane lekarstwa), a także surowce wtórne (papier, szkło,
metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe).
Na terenie Krakowa udostępnione są dwa takie punkty:
LAMUSOWNIA ul. Nowohucka 1D, e-mail: lamusowania@mpo.krakow.pl
tel. 12 646 23 70
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 10.00 do 18.00,
w soboty od 7.30 do 15.30
PGOW BARYCZ, ul. Krzemieniecka 40, e-mail: barycz@mpo.krakow.pl
tel. 12 278 30 81, 12 340 04 72
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00,
w soboty od 6.30 do 14.00

ODPADY NIEBEZPIECZNE

Odpadów niebezpiecznych można się pozbyć wrzucając je do
KRAKOWSKICH EKO-PUDEŁEK, które ustawione są przy czterech centrach
handlowych w Krakowie:
         Centrum Serenada (parking przy wejściu od ul. Dobrego Pasterza)
         Galeria Krakowska (wejście od ul. Pawiej, na wysokości przystanku MPK)
         M1 Krakow (pierwsze wejście od prawej strony)
         Galeria Bronowice (wejście od ul. Stawowej, przy pętli MPK)
Do eko-pudełek przy galeriach można wrzucić płyty CD,   drobną
elektronikę, baterie i żarówki. Natomiast przeterminowane leki, zużyte igły
i ampułkostrzykawki   zostawić można w specjalnym samochodzie MPO.
Harmonogram odbioru znajduje się na stronie internetowej:
www.mpo.krakow.pl/ekopudelko
Dodatkowe dwa EKO-PUDEŁKA znajdują się obok naszej siedziby
przy ul. Nowohuckiej i w Centrum Ekologicznym Barycz (ul. Krzemieniecka).
W tych punktach do pudełek można wyrzucać także przeterminowane leki, igły
i ampułkostrzykawki.

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

PISEMNIE LUB OSOBIŚCIE POD ADRESEM:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.,
ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków
TELEFONICZNIE POD NUMEREM TELEFONU INFOLINII:
801-084-084  (czynnej od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku)
Drogą elektroniczną na adres: mpo@mpo.krakow.pl
PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH:
Lamusownia – ul. Nowohucka 1d, tel. 12 646 23 70,
e-mail: lamusownia@mpo.krakow.pl
PGOW Barycz – ul. Krzemieniecka 40, tel. 12 278 30 81, 12 340 04 72,
e-mail: barycz@mpo.krakow.pl

FACEBOOK
www.facebook.com/mpokrakow

