
Załącznik nr 4 do SOPZ

WZÓR HARMONOGRAMU POSTOJU MPSZOK

Tuczno - naprzeciwko sklepu przy zjeździe na Kołatkę

Jerzykowo - ul. Spokojna - za Placem Piastowskim przy Zespole Szkół

09:25-09:45

Kowalskie - przy sklepie

Gołuń - przy świetlicy 

GODZINA POSTOJU OPIS LOKALIZACJI MPSZOK

08:30-08:50

09:00-09:20

Borówko - przy wjeździe na składowisko odpadów

Wagowo - przy sklepie 

DATY POSTOJU MPSZOK 6 MARCA  05 CZERWCA  28 SIERPNIA  27 LISTOPADA

08:00-08:20

15:10-15:30

14:40-15:00

14:10-14:30

13:40-14:00

13:15-13:35

12:50-13:10

Jerzykowo - ul. Okrężna/Wronczyńska 

09:55-10:15

10:05-10:25 Latalice - przy świetlicy

10:30-10:50 Podarzewo - przy starym sklepie

Kołata - przy świetlicy 

10:55-11:15 Łagiewniki - przy świelicy 

Pobiedziska - ul. Czerniejewska - na targowisku

Kapalica - aleja Ptasia przy posesji nr 5

Pomarzanowice - przy blokach nr 21,22 (przy pojemnikach na odpady)

Pobiedziska - ul. Kiszkowska - na parkingu przy stadionie 

Borowo Młyn - przy pierwszym sklepie przed mostem 

Pobiedziska Letnisko - ul. Wierzbowa/ul. Kreta - przy kościele

12:25-12:45

11:55-12:15

11:30-11:50

09:15-09:35 Węglewo - przy świetlicy 

09:40-10:00 Latalice - przy sklepie

08:25-08:45 Kocanowo - przy bloku 25B

08:50-09:10 Główna - przy świetlicy 

08:00-08:20 Kocanowo - przy bloku 23A

HARMONOGRAM POSTOJU MPSZOK 

NA TERENIE MIASTA I GMINY POBIEDZISKA

DATY POSTOJU MPSZOK 20 MARCA 22 MAJA  07 SIERPNIA  13 LISTOPADA

GODZINA POSTOJU OPIS LOKALIZACJI MPSZOK

Mieszkańcu pamiętaj!

Postój MPSZOK  

trwa 20 minut 



Biskupice Wlkp. - ul. Główna 94 - miejsce parkingowe znajdujące się naprzeciw Hurtowni 

Budowlanej "Agrobud"

Promno - przy Rolniczej Spółdzielni Promno 

Góra przy świetlicy 

Jankowo - przy świetlicy 

Biskupice Wlkp. - ul. Dworcowa - przy bibliotece

Kociałkowa Górka - przy blokach12:55-13:15

Złotniczki - przy świetlicy 

Stęszewko - przy świetlicy

Bednary - przy placu zabaw

Krześlice - przy starym sklepie 

Wronczyn - naprzeciwko kościoła 

11:25-11:45

       

                   Do MPSZOK można oddać.

            

    * zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, 

    * baterie i akumulatory,

    * przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw  

       domowych,

    * odpady wytworzone podczas iniekcji domowych 

       (zużyte igły, strzykawki),

    * farby, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, tusze, farby    

       drukarskie, 

    * kleje, lepiszcze, żywice, detergenty. 

            

                Nie oddajemy.

* materiałów zawierających azbest,

* odpadów w ilościach wskazujących na  

   pochodzenie z działalności gospodarczej 

* odpadów w opakowaniach cieknących,

* odpadów nieoznaczonych, bez możliwości 

   wiarygodneji dentyfkacji,

* jakichkolwiek odpadów wskazujących na źródło                                         

   pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego 

   np. chemikalia nietypowe dla prac domowych.

15:15-15:35

14:50-15:10

14:25-14:45

13:55-14:15

13:25-13:45

12:20-12:40

11:50-12:10

10:30-10:50

11:00-11:20


