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*Punkt Selektywego Zbierania Odpadów Komunalnych

,

INNE PROBLEMOWE

PSZOK-IGRATOWISKO
(GRATOWISKA)
FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE ZM GOAP*
SUCHY LAS
ul. Meteorytowa 1
poniedziałek - piątek 7:00-20:00

Borówko
GRATOWISKO
(na terenie
składowiskaPOZNAŃ
odpadów)
ul. 28 czerwca 1956 r. 284

ADRESY

poniedziałek - piątek10
8:00-17:00
Buk, ul. Przemysłowa
sobota 7:00-14:30

Oborniki, ul. Lipowa 19
Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 284

www.zzo.pl

Poznań, ul. Wrzesińska 12
Rabowice, ul. Świerkowa 17
Suchy Las, ul. Meteorytowa 1

GRATOWISKO POZNAŃ

GODZINY OTWARCIA PSZOK

Bolechowo, ul.
Poligonowa 1a
sobota 7:00-14:30

poniedziałek, środa, piątek (8:00 - ul.
17:00),
sobota
(8:00 - 14:00)
Wrzesińska
12

Poznań

poniedziałek - piątek 8:00-17:00
sobota 7:00-14:30

wtorek, środa (7:00 - 17:00), sobota (7:00 - 14:00)
wtorek, czwartek (7:00 - 17:00), sobota (8:00 - 14:00)
poniedziałek, środa, piątek (7:00 - 17:00), sobota (7:00 - 14:00)
poniedziałek - piątek (8:00 - 17:00), sobota (7:00 - 14:30)
Na Gratowisku przy ul. Wrzesińskiej
funkcjonuje Punkt DRUGIE ŻYCIE wraz z EKOMUZEUM

poniedziałek - piątek (8:00 - 17:00), sobota (7:00 - 14:30)
poniedziałek - piątek (8:00 - 17:00), sobota (8:00-14:00)
poniedziałek - piątek (7:00 - 20:00), sobota (7:00 - 14:30)
*stan do 31 grudnia 2020 r. Sprawdź na www.goap.org.pl

MPSZOK (GRATOWÓZ)
Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (Gratowóz)
to specjalny pojazd przystosowany do selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów
komunalnych, który kursuje zgodnie z ustalonym harmonogramem (dostępnym na www.goap.org.pl).
Pojazd kursuje w soboty, a minimalny czas postoju w danym punkcie wynosi 20 min.
MPSZOK (Gratowóz) przyjmuje odpady nieodpłatnie, bezpośrednio od mieszkańców, natomiast nie
odbiera odpadów wystawionych przed ich nieruchomościami oraz porzuconych w punkcie postoju.

Odpady
niebezpieczne

ZOK
MPSOWÓZ

opakowania po farbach,
olejach i innych odpadach
niebezpiecznych
przeterminowane leki
środki ochrony roślin
tusze od drukarki

Elektrośmieci
środki chemiczne,
detergenty, kwasy
termometry rtęciowe
rozpuszczalniki
odpady z iniekcji
domowych

zużyty sprzęt
RTV, AGD, komputerowy
świetlówki, żarówki LED
telefony komórkowe
zużyte baterie
i akumulatory

GRAT

MPSZOK (Gratowóz) nie przyjmie:
• materiałów zawierających azbest
• odpadów w ilościach wskazujących
na pochodzenie z działalności gospodarczej
• odpadów w opakowaniach cieknących
lub nieoznaczonych
• odpadów komunalnych zmieszanych
• odpadów ulegających biodegradacji

•
•
•
•
•

papieru, szkła i tworzyw sztucznych
odpadów wielkogabarytowych
odpadów budowlanych
opon
odpadów wskazujących na źródło
pochodzenia inne niż z gospodarstwa
domowego, np. chemikalia nietypowe
dla prac domowych

NIE WIESZ, CO ZROBIĆ Z DANYM ODPADEM?
SPRAWDŹ W NASZEJ WYSZUKIWARCE!

www.goap.org.pl
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
globe www.goap.pl

facebook/zwiazekgoap

phone 61 624 22 22

envelope bok@goap.org.pl

Wydrukowano na papierze nadającym się do recyklingu

