Mieszkańcu pamiętaj!

HARMONOGRAM POSTOJU MPSZOK W 2021 ROKU
NA TERENIE MIASTA I GMINY SWARZĘDZ

Postój MPSZOK
trwa 20 minut

DATY POSTOJU MPSZOK

20 LUTEGO 24 KWIETNIA 24 LIPCA 23 PAŹDZIERNIKA

GODZINA POSTOJU

OPIS LOKALIZACJI MPSZOK

08:00-08:20

Gruszczyn - ul. Katarzyńska przy ul. Swarzędzkiej - przy świetlicy

08:30-08:50

Gruszczyn - ul. Okrężna przy ul. Swarzędzkiej - przy przystanku autobusowym

09:05-09:25

Kobylnica - ul. Poznańska - plac koło Straży Pożarnej

09:35-09:55

Wierzonka - ul. Gminna - obok pojemników na surowce wtórne

10:05-10:25

Wierzenica - ul. Wierzenicka - plac przed kościołem

10:35-10:55

Janikowo Górne - ul. Latawcowa 6 - koło domu Sołtysa

11:00-11:20

Janikowo Dolne - skrzyżowanie ul. Asfaltowa/Ogrodnicza/Swarzędzka - pętla autobusowa

11:30-11:50

Bogucin - skrzyżowanie ul. Jodłowej i ul. Wrzosowej

12:05-12:25

Swarzędz - ul. Graniczna - teren przy Carrefour

12:30-12:50

Swarzędz - Plac Handlowy

13:00-13:20

Zalasewo - ul. Planetarna - przy szkole podstawowej nr 1

15:00-15:20

Kruszewnia - ul. Spółdzielcza - plac zabaw

15:30-15:50

Rabowice - ul. Bukowa 13 - przy świetlicy wiejskiej

DATY POSTOJU MPSZOK

13 MARCA 5 CZERWCA 11 WRZEŚNIA 4 GRUDNIA

GODZINA POSTOJU

OPIS LOKALIZACJI MPSZOK

08:00-08:20

Uzarzewo - pętla autobusowa

08:30-08:50

Gortatowo - ul. Dożynkowa-plac zabaw

09:00-09:20

Swarzędz - ul. Cieszkowskiego-teren przy Tesco

09:30-09:50

Swarzędz - ul.Strzelecka-teren przy hali sportowej

10:00-10:20

Jasin - skrzyżowanie ul.Sołeckiej z ul. Rutkowskiego

10:30-10:50

Łowęcin - ul. Łowiecka-plac zabaw przy szkole

11:00-11:20

Sarbinowo - ul. Chmielna-przy świetlicy

11:30-11:50

Puszczykowo - Zaborze - ul. Zaborska 27 - koło domu sołtysa

15:00-15:20

Sokolniki Gwiazdowskie - pętla autobusowa

15:25-15:45

Paczkowo - ul. Sokolnicka - plac zabaw

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 identyfkacji,
* jakichkolwiek odpadów wskazujących na źródło
pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego
np. chemikalia nietypowe dla prac domowych.

