Załącznik nr 4 do SOPZ
WZÓR HARMONOGRAMU POSTOJU MPSZOK

Mieszkańcu pamiętaj!

HARMONOGRAM POSTOJU MPSZOK
NA TERENIE MIASTA I GMINY KOSTRZYN

Postój MPSZOK
trwa 20 minut

DATY POSTOJU MPSZOK

20 LUTEGO 17 KWIETNIA 10 LIPCA 9 PAŹDZIERNIKA

GODZINA POSTOJU

OPIS LOKALIZACJI MPSZOK

12:10-12:30

Węgierskie - plac przy blokach

12:35-12:55

Ługowiny - przy blokach

13:05-13:25

Czerlejno - parking przy kościele

13:30-13:50

Czerlejnko - przy przystanku autobusowym

14:55-15:15

Trzek - ul. Wydzierzewice - przy stawku

15:20-15:40

Siekierki Wielkie - parking przy kościele

DATY POSTOJU MPSZOK

13 MARCA 5 CZERWCA 11 WRZEŚNIA 4 GRUDNIA

GODZINA POSTOJU

OPIS LOKALIZACJI MPSZOK

12:00-12:20

Gwiazdowo - zatoczka przy figurce

12:25-12:45

Tarnowo - plac między blokami

12:55-13:15

Jagodno - za figurą (okolice nr 13)

13:30-13:50

Buszkówiec - przy przystanku autobusowym

14:00-14:20

Glinka Duchowna - ul. Ogródkowa - przy tablicy ogłoszeń

14:30-14:50

Kostrzyn - ul. Polna - parking przy cmentarzu

DATY POSTOJU MPSZOK

20 MARCA 19 CZERWCA 25 WRZEŚNIA 11 GRUDNIA

GODZINA POSTOJU

OPIS LOKALIZACJI MPSZOK

08:00-08:20

Strumiany - przy domu Sołtysa

08:25-08:45

Sokolniki Klonowskie - przy świetlicy

09:00-09:20

Drzązgowo - przy sklepie

09:30-09:50

Gułtowy - na rynku (przy kościele)

10:00-10:20

Siedlec - przy bloku nr 12 - brama do parku

10:30-10:50

Brzeźno - plac przy strażnicy

10:55-11:15

Siedleczek - na rozjeździe przy skrzynkach na listy i przystanku autobusowym

11:30-11:50

Wiktorowo - przy świetlicy

12:00-12:20

Sanniki - szkolny przystanek autobusowy

12:30-12:50

Iwno - ul. Szkolna-pomiędzy blokami nr 7 i 9

13:00-13:20

Kostrzyn - ul. Powstańców Wielkopolskich - parking przy szkole podstawowej nr 2

13:30-13:50

Kostrzyn - ul. Grunwaldzka - parking przy sklepie "Mateo"

14:00-14:20

Wróblewo - przy domu Sołtysa

14:25-14:45

Kostrzyn - ul. Ignacewo - przy blokach

14:50-15:10

Kostrzyn - ul. Poznańska - plac przy OSP

15:20-15:40

Skałowo - przy restauracji "Smakosz"

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.

