Załącznik nr 4 do SOPZ
WZÓR HARMONOGRAMU POSTOJU MPSZOK

Mieszkańcu pamiętaj!

HARMONOGRAM POSTOJU MPSZOK
NA TERENIE MIASTA I GMINY CZERWONAK

Postój MPSZOK
trwa 20 minut

DATY POSTOJU MPSZOK

27 MARCA 29 MAJA 14 SIERPNIA 20 LISTOPADA

GODZINA POSTOJU

OPIS LOKALIZACJI MPSZOK

08:00-08:20

Koziegłowy - os. Karolin - parking przy sklepie Carrefour

08:40-09:00

Koziegłowy - ul. Piłsudskiego - parking przy targowisku

09:20-09:40

Koziegłowy - os. Leśne - parking miedzy blokiem 2A a Parafią

10:00-10:20

Czerwonak - ul. Działkowa - pomiędzy posesją 2 i 4 (teren przy wiacie śmietnikowej za
ośrodkiem zdrowia)

10:40-11:00

Czerwonak - ul. Brzozowa - przy ul. Zdroje

11:20-11:40

Kicin - ul. Poznańska - plac przy ul. Wodnej

12:00-12:20

Kliny - ul. Poznańska 6-8 - naprzeciwko posesji, za przystankiem i tablicą ogłoszeń

12:40-13:00

Dębogóra - ul. Dębowa/Kasztanowa/Leśna - skrzyżowanie przy przystanku

13:20-13:40

Czerwonak - os. 40-lecia PRL - przy garażach obok sklepu, blok nr 6

14:00-14:20

Bolechowo - ul. Poligonowa 1 - przy sklepie GS

DATY POSTOJU MPSZOK

27 LUTEGO 15 MAJA 31 LIPCA 18 GRUDNIA

GODZINA POSTOJU

OPIS LOKALIZACJI MPSZOK

10:00-10:20

Szlachęcin - przy krzyżu/kapliczce

10:40:11:00

Promnice - ul.Północna 58 - przy klubie Iskra/OSP

11:20-11:40

Bolechowo - Osiedle, ul. Obornicka - parking przy blokach obok kościoła

12:00-12:20

Bolechówko - ul. Jodłowa/Lipowa - narożnik ulicy Jodłowej i Lipowej

12:40-13:00

Owińska - Pl. Przemysława - plac przy sklepie

13:20-13:40

Miękowo - ul. Kolejowa - teren boiska, naprzeciwko posesji nr 15

14:00-14:20

Annowo - przy sklepie GS

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.

