
 
 
 
 

HARMONOGRAM ZBIÓRKI  ODPADÓW  ZIELONYCH  NA TERENIE  MIASTA  I  GMINY  MOSINA  NA  2018 ROK  

                         Miejsce   zbiórki          IV 

 (1)   MOSINA    CENTRUM MIASTA ,POŻEGOWO, OSIEDLE ZA MORENĄ 
Chodkiewicza ,Garbarska, Kilińskiego ,Kołłątaja ,Kościuszki ,Kościelna, Mickiewicza    
,Niezłomnych,  Pl.20 Października, Poniatowskiego ,Poznańska ,Prusa,      Reja, 
Reymonta, Sienkiewicza, Słowackiego ,Spokojna, Szkolna ,Tylna ,Wąska,  Dworcowa,  
Farbiarska, 
Kolejowa, Nowa, Targowa, , Wawrzyniaka ,Śremska do torów 
25 Stycznia (Niepodległości ),Brandysa, Budzyńska ,Centkiewicz A.Cz ,Domagalika, 
Fiedlera ,Fredry, Górskiego, Iłłakowiczówny ,Jeziorna 
,Jurgielewiczowej,Kuncewiczowej ,Kusocińskiego, Komara ,Konopnickiej 
,Kownackiej ,Krańcowa ,Krotowskiego, Krótka  ,Łasaka ,Malinowskiego, Marusarza 
,Makuszyńskiego ,Orzeszkowej, Pows. Wielkopolskich ,Pożegowska, Skrzynecka 
,Spacerowa,  Stamma, Ślusarskiego ,Szklarskiego ,Wagnera ,Wiejska ,Zapolskiej 

 
 

          3 

 

  (2)    MOSINA CZARNOKURZ 

Czarnokurz,  Chopina ,Leśna, Mocka ,Modrzewiowa, Nizinna, Osiedlowa, Szyszkowa, 
Świerkowa ,Rzeczyposp. Mosińskiej, Szosa Poznańska, Wysoka ,Zieleniec Cedrowa, 
Czajkowskiego, Gajowa, Kopernika, Mokra, Moniuszki, Matejki,      Nowowiejskiego, 
Obsta, Platanowa ,Paderewskiego,  Różańskiego ,Studzienna,  Wieniawskiego, Wodna 

 

           4 

(3)     MOSINA ul.STRZELECKA  (z przyległymi ulicami ) 
Asnyka,Batorego,Chełmońskiego,Chrobrego,Fałata,Gierymskiego,Grottgera,Głogowa, 
Jagielończyka, Kanałowa, Kazimierza Wielkiego ,Kobro ,  Kossaka  ,Krzywoustego , 
Królowej Jadwigi ,Łazienna, Łokietka ,Mieszka I ,    Malczewskiego, Odnowiciela, 
Rzeczna  ,Siemiradzkiego,  Strzemińskiego , Strzelecka, Stryjeńskiej, Śmiałego,   
Wyczółkowskiego ,Wyspiańskiego 

 
 
           5 

(4)    MOSINA ul LESZCZYŃSKA (z przyległymi ulicami ) 
Akacjowa. Bukowa, Cisowa, Cybisa ,Grabowa ,Jaworowa , Jarzynowa, Jodłowa 
,Kalinowa , Krasickiego,  Leszczyńska, Niemcewicza ,Ogrodowa ,  Olchowa ,Skryta 
,Strzałowa, Wierzbowa, Dębowa, Długa ,Jesionowa, Kasprowicza, Kasztanowa, 
Torowa 

 
           6 

(5) MOSINA –Śremska za torami z przyległymi ulicami ,Os. Nowe Krosno MADERA) 
Czwartaków, Jasna, Klonowa,  Krosińska   ,Kwiatowa ,Lema, Mostowa, 
Podgórna,Ptasia, Śremska, Słoneczna, Sosnowa ,Szpakowa, Wrzosowa, Wybickiego  
Krosno-Madera/ Jasna,Klonowa Krosińska ,Kwiatowa ,Lema, Leśna, Nadleśna 
,Słoneczna ,Sosnowa, 

 
           9 

 (6) MOSINA‐Osiedle za Barwą  
Boya-Żeleńskiego ,Brzechwy, Dąbrowskiej, Gałczyńskiego, Gombrowicza, 
Iwaszkiewicza,   Leśmiana,   Nałkowskiej ,Sowiniecka  ,Schulza  Bruno, Norwida,  
Porazińskiej ,Staffa,  Tuwima ,Żeromskiego 

 
          10 

(7)  MOSINA‐Osiedle za Barwą 
Czarnieckiego ,  Dembowskiego, Marcinkowskiego , Piaskowa, Sowińskiego , 
Topolowa, Targowa,Wiosny Ludów ,Agrestowa, Brzoskwiniowa, Brzozowa 
,Czereśniowa , Gruszkowa ,Jabłkowa , Jagodowa   ,Łąkowa ,Morelowa ,Obrzańska 
,Porzeczkowa ,Poziomkowa ,Skrajna, Śliwkowa, Wiatrowa, Wiśniowa ,Kokosowa 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
          11 



 
 
 
 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotyczy : odbioru odpadów zielonych z GMINY MOSINA  
          Informujemy ,że w  okresie od 01.04.2018 do 30 .11.2018r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych   
 w  Mosinie  rozpocznie  zgodnie z dostarczonym Państwu harmonogramem  zbiórkę odpadów zielonych  (odpady zielone  
to odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji  terenów zielonych  i  ogrodów  tzn. ścięta  trawa ,kwiaty i 
liście ,rozdrobnione gałęzie ,części  zielone gałęzi  z wyłączeniem   odpadów z czyszczenia ulic i placów).     

   Odpady zielone segregujemy w workach lub pojemnikach  które powinny być wystawione przed posesję       do 
godz.6,00 w dniach wyznaczonych w harmonogramie .       Zakład Usług Komunalnych w Mosinie posiada w sprzedaży 
używane pojemniki które można przeznaczyć  na segregowanie odpadów zielonych .   

Informujemy  ponadto ,że  odpady zielone można  również : 
‐zagospodarować  w przydomowych kompostownikach  ; 
‐dostarczyć  przez mieszkańców bezpośrednio  do punktu odbioru tychże odpadów    zlokalizowanego     w siedzibie 
„Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych” Mosina ul. Sowiniecka 6 g PSZOK 
   ( w okresie od 01.04.2018 do 30 .11.2018r.  pn.śr.pt. w godzinach 11:00‐17:00;sobota 9:00‐15:00) 
‐ dostarczyć do miejsca wyznaczonego przez gminę w porozumieniu  z firmą wywozową – kontenery .   
Jednocześnie informujemy ,iż brak jest podstaw do ustawienia przez Gminę kontenerów na odpady zielone z uwagi na 
prawdopodobieństwo oddawania do nich odpadów zielonych ,niepochodzących z nieruchomości zamieszkałych objętych 
systemem oraz części roślin (wycięte drzewo, korzenie ,grube gałęzie i konary),niestanowiących odpadów zielonych w 
myśl w/w definicji odpadów . 

  Wywóz odpadów zielonych z budynków wielolokalowych z częstotliwością określoną w uchwale Nr 
XXXVIII/363/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 października 2016 r.  
 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.; 
 
 Z  poważaniem  
 „Przedsiębiorstwo  Usług Komunalnych „ sp. z o.o. w Mosinie   62‐050 Mosina  ul.Sowiniecka 6 g 
 e‐mail :   wywozy@pukmosina.pl    Tel  618‐132 321 w 2  ….kom.697‐888‐420 
 
INFORMACJA O WYWOZIE  ODPADÓW W OKRESIE V‐XI  ZOSTANIE UMIESZCZONA W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE  

(8) CZAPURY 
 

          12 

(9) ROGALIN, WIÓREK, BABKI ,ŚWIĄTNIKI           13 

(10)  DASZEWICE  
 ( ul .Cicha, Dolna,   Jesienna, Jodłowa, Nad Babinką, Piaskowa, Piotrowska, 
Sosnowa, Spokojna Szkolna, Wiosenna, Wodna, Zakątek, Żwirowa) 
KUBALIN, GŁUSZYNA LEŚNA 

 
          16 

(11) DASZEWICE,  
(ul. Górna, Gajowa ,Jarzębinowa Klonowa, Kasztanowa ,Leśna ,Lipowa, Pogodna, Polna 
,Poznańska, Przy Lesie, Radosna,, Rogalińska, Słoneczna,  Szyszkowa Wierzbowa, 
Wąwóz) 

 
          17 

(12) ROGALINEK ,SASINOWO             18 

(13) MIECZEWO, RADZEWICE            19 

(14) KROSINKO, DYMACZEWO STARE ,DYMACZEWO NOW, JEZIORY            20 

(15)PECNA,(DO TORÓW) KONSTANTYNOWO             23 

(16) PECNA ZA TORAMI            24 

(17) KROSNO ,BORKOWICE, BOLESŁAWIEC, LUDWIKOWO           25 

(18)  BOGULIN, DRUŻYNA, NOWINKI, ŻABINKO ,KRAJKOWO, BARANOWO, BARANÓWKO 
SOWINKI, SOWINIEC,  

         26 



 
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 


