
Miasto Gniezno i Spółka URBIS informują, że w m-cu

listopadzie i grudniu zostanie przeprowadzona zbiórka

zużytych, niepotrzebnych mebli, sprzętu RTV i AGD. Odpady

muszą pochodzić wyłącznie z gospodarstw domowych.

WAŻNE!

Od 2019 r. ulegają zmianie zasady zbiórki w/w odpadów.

Na terenie osiedli Winiary, 1000-lecia i Starego Miasta zostały wyznaczone miejsca, gdzie w dniu zbiórki 

od godz. 1100 do 1700 zostaną podstawione kontenery. Odpady należy dostarczać wyłącznie w godzinach podstawienia

kontenerów. Wyznaczone miejsca będą monitorowane, a od osób pozostawiających odpady poza wyznaczonym

terminem zostaną wyciągnięte konsekwencje. Na pozostałych osiedlach zbiórka zostanie przeprowadzona

wyznaczonego dnia bezpośrednio sprzed nieruchomości.

Wyznaczone miejsca podstawienia kontenerów:

Os. Winiary

- Os. Orła Białego 17 – parking od strony Szkoły
         Podstawowej nr 10
- Os. Kazimierza Wielkiego – plac przed blokiem nr 20
- Os. Piastowskie/ Jagiellońskie – plac pomiędzy budynkami
        Os. Piastowskie 1 a Os. Jagiellońskie 22
- Os. Wł. Łokietka 16 – parking na przeciwko budynku nr 16,
        przy kontenerach do tworzyw

10.12.2019 r.
w godz. 1100-1700

Stare Miasto

- ul. Podgórna – przy Dolinie Pojednania, miejsce wyłączone
        z ruchu
- ul. Jeziorna – parking przy LOK-u
- ul. Kaszarska przy Rynku

11.12.2019 r.
w godz. 1100-1700

Os. 1000-lecia

- ul. Paczkowskiego – plac przy wjeździe do Przedszkola nr 13
- ul. Budowlanych 5 – przy altance z pojemnikami od strony
       ul. Sportowej
- ul. Budowlanych 31 – plac przy trafostacji
- Al. Reymonta/ ul. Roosevelta – parking

12.12.2019 r.
w godz. 1100-1700

Terminy odbioru bezpośrednio sprzed posesji. 
Odpady należy wystawić do godz. 600 w dniu odbioru

Os. Osiniec/Kawiary Wystawić przed posesję 27.11.2019 r.

Os. Grunwaldzkie + ul. 
Witkowska

Wystawić przed posesję 28.11.2019 r.

Os. Pustachowa + ul. Polna, 
Wrzesińska i M. 
Konopnickiej

Wystawić przed posesję 29.11.2019 r.

Os. Skiereszewo Wystawić przed posesję 02.12.2019 r.

Os. Dalki Wystawić przed posesję 03.12.2019 r.

Os. Piekary + ul. Wodna Wystawić przed posesję 04.12.2019 r.

Os. Arkuszewo Wystawić przed posesję 05.12.2019 r.

Os. Konikowo + ul. Cicha, 
ul. F. Roosevelta (za torami),
ul. Żwirki i Wigury Wystawić przed posesję

06.12.2019 r.

Os. Róża + ul. Północna,    
ul. Bolesława Śmiałego


