HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - MIASTO LESZNO
01.01.2017 r. - 31.12.2019 r.
Dane firmy odbierającej odpady komunalne:
MZO Sp. z o.o. Leszno, ul. Saperska 23, 64-100 Leszno
tel. 65 525 92 89, 65 525 92 91 / e-mail: poczta@mzoleszno.com.pl / www.mzoleszno.com.pl
1. W przypadku, gdy w ustalony dzień odbioru odpadów przypada dzień ustawowo wolny od pracy, odbiór odpadów odbędzie
się w następnym dniu niebędącym dniem wolnym od pracy.
2. Odpady należy wystawić przed posesję w miejscu łatwo dostępnym, do godziny 6:00 rano (dotyczy to również zbiórek
objazdowych).
3. Worki z odpadami segregowanymi powinny być pełne i zawiązane. Do worków należy wrzucać puste oraz zgniecione
plastikowe butelki i opakowania, złożone kartony, niepotłuczone szkło!
MIASTO LESZNO
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GRONOWO ( z wyjątkiem ul. Wilkowickiej)
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE
odpady komunalne zmieszane
odpady komunalne
segregowane

każdy poniedziałek miesiąca
papier,
tworzywa
sztuczne
szkło bezbarwne i kolorowe

dodatkowa zbiórka tworzyw sztucznych i metali

i

metale,

I poniedziałek miesiąca

od kwietnia do września

III poniedziałek miesiąca
22 kwiecień, 23 wrzesień 2017
14 kwiecień, 8 wrzesień 2018
13 kwiecień, 14 wrzesień 2019

zbiórka objazdowa (odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny)
NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

odbiór 1 / miesiąc
odpady komunalne zmieszane
Firmy
i
instytucje

I poniedziałek miesiąca

w przypadku częstszego odbioru - zgodnie z indywidualnym
zgłoszeniem właściciela nieruchomości

odpady komunalne segregowane
(papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło bezbarwne i kolorowe)

odbiór 1 / miesiąc

I poniedziałek miesiąca

dodatkowa zbiórka tworzyw sztucznych i metali

od kwietnia do
września

III poniedziałek miesiąca

MIASTO LESZNO

2

Al. Krasińskiego, Boczna, Grota Roweckiego, Klonowicza, Kościelna, Kurpińskiego, Leszczyńskich, Mała Kościelna, Marcinkowskiego,
Matejki, Nowy Rynek, Pl. Kościuszki, Poplińskiego, Przemysłowa, Różana, Szkolna, Średnia, Świętokrzyska, Wąska
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE
odpady komunalne zmieszane
odpady komunalne
segregowane

każdy poniedziałek miesiąca
papier,
tworzywa
sztuczne
szkło bezbarwne i kolorowe

dodatkowa zbiórka tworzyw sztucznych i metali

i

metale,

III poniedziałek miesiąca

od kwietnia do września

I poniedziałek miesiąca
8 kwiecień, 2 wrzesień 2017
7 kwiecień, 1 wrzesień 2018
6 kwiecień, 7 wrzesień 2019

zbiórka objazdowa (odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny)
NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE
odbiór 1 / miesiąc
odpady komunalne zmieszane
Firmy
i
instytucje

I poniedziałek miesiąca

w przypadku częstszego odbioru - zgodnie z indywidualnym
zgłoszeniem właściciela nieruchomości

odpady komunalne segregowane
(papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło bezbarwne i kolorowe)

odbiór 1 / miesiąc

III poniedziałek miesiąca

dodatkowa zbiórka tworzyw sztucznych i metali

od kwietnia do
września

I poniedziałek miesiąca

KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO
ul. 17 Stycznia 90, 64-100 Leszno | tel. 65 529 49 34, fax: 65 526 91 08; e-mail: sekretariat@kzgrl.pl
Biuro Obsługi Klienta - tel. 65 540 77 93; e-mail: bok@kzgrl.pl
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1. W przypadku, gdy w ustalony dzień odbioru odpadów przypada dzień ustawowo wolny od pracy, odbiór odpadów odbędzie
się w następnym dniu niebędącym dniem wolnym od pracy.
2. Odpady należy wystawić przed posesję w miejscu łatwo dostępnym, do godziny 6:00 rano (dotyczy to również zbiórek
objazdowych).
3. Worki z odpadami segregowanymi powinny być pełne i zawiązane. Do worków należy wrzucać puste oraz zgniecione
plastikowe butelki i opakowania, złożone kartony, niepotłuczone szkło!
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Dudy-Gracza, Działkowa, Gersona, Grochowiaka, Gryczana, Hasiora, Jęczmienna, Krzyckiego, Kudeli, Lniana, Łanowa, Łubinowa,
Makowskiego, Miłosza, Moniuszki, Ochocza, Podgórna, Podkowińskiego, Pszeniczna, Rolna, Rzepakowa, Siewna, Słonecznikowa,
Szybowników, Wiejska, Zachodnia, Zbożowa, Żniwna, Żytnia
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE
odpady komunalne zmieszane
odpady komunalne
segregowane

każdy poniedziałek miesiąca
papier,
tworzywa
sztuczne
szkło bezbarwne i kolorowe

dodatkowa zbiórka tworzyw sztucznych i metali

i

metale,

II poniedziałek miesiąca

od kwietnia do września

IV poniedziałek miesiąca
29 kwiecień, 16 wrzesień 2017
21 kwiecień, 15 wrzesień 2018
27 kwiecień, 21 wrzesień 2019

zbiórka objazdowa (odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny)
NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

odbiór 1 / miesiąc
odpady komunalne zmieszane
Firmy
i
instytucje

I poniedziałek miesiąca

w przypadku częstszego odbioru - zgodnie z indywidualnym
zgłoszeniem właściciela nieruchomości

odpady komunalne segregowane
(papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło bezbarwne i kolorowe)

odbiór 1 / miesiąc

II poniedziałek miesiąca

dodatkowa zbiórka tworzyw sztucznych i metali

od kwietnia do
września

IV poniedziałek miesiąca

MIASTO LESZNO
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17 Stycznia, 55 Pułku Piechoty, Al. Jana Pawła II, Andrzejewskiego, Aptekarska, Armii Krajowej, Berwińskich, Bracka, Chrobrego,
Cicha, Cypryjska, Frankiewicza, Garażowa, Gołębia, Grodzka, Grecka, Irlandzka, Jackowskiego, Karasia, Lipowa, Kubańska, Łaziebna,
Mała Kościańska, Niepodległości, Ofiar Katynia, Os. Rejtana, Os. Sułkowskiego, Os. Wieniawa, Parkowa, Pl. Komeńskiego, Pl.
Powstańców, Poniatowskiego, Powstańców Wielkopolskich, Rynek, Świętojańska, Tylna, Wałowa, Więzienna, Włodarczaka, Wolności,
Wróblewskiego, Zacisze, Zakątek (od Wolności), Zielona, Zygmunta Starego
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE
odpady komunalne zmieszane
odpady komunalne
segregowane

każdy wtorek miesiąca
papier,
tworzywa
sztuczne
szkło bezbarwne i kolorowe

dodatkowa zbiórka tworzyw sztucznych i metali

i

metale,

I wtorek miesiąca

od kwietnia do września

III wtorek miesiąca
8 kwiecień, 2 wrzesień 2017
7 kwiecień, 1 wrzesień 2018
6 kwiecień, 7 wrzesień 2019

zbiórka objazdowa (odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny)
NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE
odbiór 1 / miesiąc
odpady komunalne zmieszane
Firmy
i
instytucje

I wtorek miesiąca

w przypadku częstszego odbioru - zgodnie z indywidualnym
zgłoszeniem właściciela nieruchomości

odpady komunalne segregowane
(papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło bezbarwne i kolorowe)

odbiór 1 / miesiąc

I wtorek miesiąca

dodatkowa zbiórka tworzyw sztucznych i metali

od kwietnia do
września

III wtorek miesiąca
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1. W przypadku, gdy w ustalony dzień odbioru odpadów przypada dzień ustawowo wolny od pracy, odbiór odpadów odbędzie
się w następnym dniu niebędącym dniem wolnym od pracy.
2. Odpady należy wystawić przed posesję w miejscu łatwo dostępnym, do godziny 6:00 rano (dotyczy to również zbiórek
objazdowych).
3. Worki z odpadami segregowanymi powinny być pełne i zawiązane. Do worków należy wrzucać puste oraz zgniecione
plastikowe butelki i opakowania, złożone kartony, niepotłuczone szkło!
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Baczyńskiego, Dożynkowa (do nr 41), Góreckiego, Kochanowskiego, Kosmonautów, Lubuska, Pl. Obrońców Warszawy, Pilotów,
Przejezdna, Pułaskiego, Skłodowskiej, Szymanowskiego, Wolińska, Wybickiego, Żeromskiego
+ STRZYŻEWICE
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE
odpady komunalne zmieszane
odpady komunalne
segregowane

każdy wtorek miesiąca
papier,
tworzywa
sztuczne
szkło bezbarwne i kolorowe

dodatkowa zbiórka tworzyw sztucznych i metali

i

metale,

II wtorek miesiąca

od kwietnia do września

IV wtorek miesiąca
29 kwiecień, 16 wrzesień 2017
21 kwiecień, 15 wrzesień 2018
27 kwiecień, 21 wrzesień 2019

zbiórka objazdowa (odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny)
NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

odbiór 1 / miesiąc
odpady komunalne zmieszane
Firmy
i
instytucje

I wtorek miesiąca

w przypadku częstszego odbioru - zgodnie z indywidualnym
zgłoszeniem właściciela nieruchomości

odpady komunalne segregowane
(papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło bezbarwne i kolorowe)

odbiór 1 / miesiąc

II wtorek miesiąca

dodatkowa zbiórka tworzyw sztucznych i metali

od kwietnia do
września

IV wtorek miesiąca

MIASTO LESZNO
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Batorego, Bojanowskiego, Chełmońskiego, Chłapowskiego, Dąbrówki, Dożynkowa (od nr 42), Dubois, Działyńskich, Kaszubska,
Kilińskiego, Konopnickiej, Kujawska, Lechicka, Łużycka, Mielżyńskich, Mikołajczyka, Miśnieńska, Obotrycka, Okrzei, Orkana,
Orzeszkowej, Pankiewicza, Piaskowa, Piastowska, Reja, Reymonta, Herberta, Serbska, Śląska, Św. Franciszka z Asyżu, Św. Józefa,
Święciechowska, Tuwima, Wita Stwosza, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Żeleńskiego
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE
odpady komunalne zmieszane
odpady komunalne
segregowane

każda środa miesiąca
papier,
tworzywa
sztuczne
szkło bezbarwne i kolorowe

dodatkowa zbiórka tworzyw sztucznych i metali

i

metale,

I środa miesiąca

od kwietnia do września

III środa miesiąca
29 kwiecień, 16 wrzesień 2017
21 kwiecień, 15 wrzesień 2018
27 kwiecień, 21 wrzesień 2019

zbiórka objazdowa (odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny)
NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

odbiór 1 / miesiąc
odpady komunalne zmieszane
Firmy
i
instytucje

I środa miesiąca

w przypadku częstszego odbioru - zgodnie z indywidualnym
zgłoszeniem właściciela nieruchomości

odpady komunalne segregowane
(papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło bezbarwne i kolorowe)

odbiór 1 / miesiąc

I środa miesiąca

dodatkowa zbiórka tworzyw sztucznych i metali

od kwietnia do
września

III środa miesiąca
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1. W przypadku, gdy w ustalony dzień odbioru odpadów przypada dzień ustawowo wolny od pracy, odbiór odpadów odbędzie
się w następnym dniu niebędącym dniem wolnym od pracy.
2. Odpady należy wystawić przed posesję w miejscu łatwo dostępnym, do godziny 6:00 rano (dotyczy to również zbiórek
objazdowych).
3. Worki z odpadami segregowanymi powinny być pełne i zawiązane. Do worków należy wrzucać puste oraz zgniecione
plastikowe butelki i opakowania, złożone kartony, niepotłuczone szkło!
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17 Pułku Ułanów, 21 Października, Al. Konstytucji 3 Maja, Cybulskiego, Czajkowskiego, Ćwiklińskiej, Dekana, Grunwaldzka, Hubala,
Jasna, Karpińskiego, Kiepury, Krzywa, Kwiatowa, Modrzewskiego, Norwida, Ogińskiego, Ordonówny, Osterwy, Prusa,
Przybyszewskiego, Słoneczna, Sobieskiego, Solskiego, Sygietyńskiego, Świderskiego, Ułańska, Wiecierzyńskiego, Wierzbowa,
Zamenhofa
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE
odpady komunalne zmieszane
odpady komunalne
segregowane

każda środa miesiąca
papier,
tworzywa
sztuczne
szkło bezbarwne i kolorowe

dodatkowa zbiórka tworzyw sztucznych i metali

i

metale,

II środa miesiąca

od kwietnia do września

IV środa miesiąca
8 kwiecień, 2 wrzesień 2017
7 kwiecień, 1 wrzesień 2018
6 kwiecień, 7 wrzesień 2019

zbiórka objazdowa (odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny)
NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE
odbiór 1 / miesiąc
odpady komunalne zmieszane
Firmy
i
instytucje

I środa miesiąca

w przypadku częstszego odbioru - zgodnie z indywidualnym
zgłoszeniem właściciela nieruchomości

odpady komunalne segregowane
(papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło bezbarwne i kolorowe)

odbiór 1 / miesiąc

II środa miesiąca

dodatkowa zbiórka tworzyw sztucznych i metali

od kwietnia do
września

IV środa miesiąca
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Akacjowa, Artyleryjska, Bema, Chabrowa, Chociszewskiego, Fredry, Kanałowa, Korcza, Kosynierów, Kręta, Na Skarpie, Obrońców
Lwowa, Okrężna, Pancernych, Powstańców Śląskich, Przeciwlotników, Saperska, Sienkiewicza, Skryta, Strzelecka, Żołnierska
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE
odpady komunalne zmieszane
odpady komunalne
segregowane

każda środa miesiąca
papier,
tworzywa
sztuczne
szkło bezbarwne i kolorowe

dodatkowa zbiórka tworzyw sztucznych i metali

i

metale,

III środa miesiąca

od kwietnia do września

I środa miesiąca
6 maj, 9 wrzesień 2017
28 kwiecień, 22 wrzesień 2018
11 maj, 9 listopad 2019

zbiórka objazdowa (odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny)
NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

odbiór 1 / miesiąc
odpady komunalne zmieszane
Firmy
i
instytucje

I środa miesiąca

w przypadku częstszego odbioru - zgodnie z indywidualnym
zgłoszeniem właściciela nieruchomości

odpady komunalne segregowane
(papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło bezbarwne i kolorowe)

odbiór 1 / miesiąc

III środa miesiąca

dodatkowa zbiórka tworzyw sztucznych i metali

od kwietnia do
września

I środa miesiąca
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tel. 65 525 92 89, 65 525 92 91 / e-mail: poczta@mzoleszno.com.pl / www.mzoleszno.com.pl
1. W przypadku, gdy w ustalony dzień odbioru odpadów przypada dzień ustawowo wolny od pracy, odbiór odpadów odbędzie
się w następnym dniu niebędącym dniem wolnym od pracy.
2. Odpady należy wystawić przed posesję w miejscu łatwo dostępnym, do godziny 6:00 rano (dotyczy to również zbiórek
objazdowych).
3. Worki z odpadami segregowanymi powinny być pełne i zawiązane. Do worków należy wrzucać puste oraz zgniecione
plastikowe butelki i opakowania, złożone kartony, niepotłuczone szkło!
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Fałata, Gierymskiego, Grottgera, Iwaszkiewicza, Kossaka, Kraszewskiego, Szymborskiej, Malczewskiego, Olszewskiego, Orłowskiego,
Siemiradzkiego, Stanisławskiego, Styki, Tetmajera, Traugutta, Witkiewicza, Wyczółkowskiego
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE
odpady komunalne zmieszane
odpady komunalne
segregowane

każdy czwartek miesiąca
papier,
tworzywa
sztuczne
szkło bezbarwne i kolorowe

dodatkowa zbiórka tworzyw sztucznych i metali

i

metale,

I czwartek miesiąca

od kwietnia do września

III czwartek miesiąca
29 kwiecień, 16 wrzesień 2017
21 kwiecień, 15 wrzesień 2018
27 kwiecień, 21 wrzesień 2019

zbiórka objazdowa (odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny)
NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

odbiór 1 / miesiąc
odpady komunalne zmieszane
Firmy
i
instytucje

I czwartek miesiąca

w przypadku częstszego odbioru - zgodnie z indywidualnym
zgłoszeniem właściciela nieruchomości

odpady komunalne segregowane
(papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło bezbarwne i kolorowe)

odbiór 1 / miesiąc

I czwartek miesiąca

dodatkowa zbiórka tworzyw sztucznych i metali

od kwietnia do
września

III czwartek miesiąca

MIASTO LESZNO
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Starozamkowa

ZABOROWO
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE
odpady komunalne zmieszane
odpady komunalne
segregowane

każdy czwartek miesiąca
papier,
tworzywa
sztuczne
szkło bezbarwne i kolorowe

dodatkowa zbiórka tworzyw sztucznych i metali

i

metale,

ostatni czwartek miesiąca

od kwietnia do września

II czwartek miesiąca
6 maj, 9 wrzesień 2017
28 kwiecień, 22 wrzesień 2018
11 maj, 9 listopad 2019

zbiórka objazdowa (odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny)
NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

odbiór 1 / miesiąc
odpady komunalne zmieszane
Firmy
i
instytucje

I czwartek miesiąca

w przypadku częstszego odbioru - zgodnie z indywidualnym
zgłoszeniem właściciela nieruchomości

odpady komunalne segregowane
(papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło bezbarwne i kolorowe)

odbiór 1 / miesiąc

ostatni czwartek miesiąca

dodatkowa zbiórka tworzyw sztucznych i metali

od kwietnia do
września

II czwartek miesiąca

KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO
ul. 17 Stycznia 90, 64-100 Leszno | tel. 65 529 49 34, fax: 65 526 91 08; e-mail: sekretariat@kzgrl.pl
Biuro Obsługi Klienta - tel. 65 540 77 93; e-mail: bok@kzgrl.pl

Zajrzyj na stronę – dowiedz się więcej www.kzgrl.pl
www.facebook.com/kzgrl

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - MIASTO LESZNO
01.01.2017 r. - 31.12.2019 r.
Dane firmy odbierającej odpady komunalne:
MZO Sp. z o.o. Leszno, ul. Saperska 23, 64-100 Leszno
tel. 65 525 92 89, 65 525 92 91 / e-mail: poczta@mzoleszno.com.pl / www.mzoleszno.com.pl
1. W przypadku, gdy w ustalony dzień odbioru odpadów przypada dzień ustawowo wolny od pracy, odbiór odpadów odbędzie
się w następnym dniu niebędącym dniem wolnym od pracy.
2. Odpady należy wystawić przed posesję w miejscu łatwo dostępnym, do godziny 6:00 rano (dotyczy to również zbiórek
objazdowych).
3. Worki z odpadami segregowanymi powinny być pełne i zawiązane. Do worków należy wrzucać puste oraz zgniecione
plastikowe butelki i opakowania, złożone kartony, niepotłuczone szkło!
MIASTO LESZNO
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Dworcowa, Ks. Marciniaka, Kustronia, Leśna Osada, Luksemburska, Niemiecka, Os. Ogrody, Pl. Metziga, Rumuńska, Słowiańska, Tama
Kolejowa, Towarowa, Węgierska
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE
odpady komunalne zmieszane
odpady komunalne
segregowane

każdy czwartek miesiąca
papier,
tworzywa
sztuczne
szkło bezbarwne i kolorowe

dodatkowa zbiórka tworzyw sztucznych i metali

i

metale,

II czwartek miesiąca

od kwietnia do września

IV czwartek miesiąca
8 kwiecień, 2 wrzesień 2017
7 kwiecień, 1 wrzesień 2018
6 kwiecień, 7 wrzesień 2019

zbiórka objazdowa (odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny)
NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE
odbiór 1 / miesiąc
odpady komunalne zmieszane
Firmy
i
instytucje

I czwartek miesiąca

w przypadku częstszego odbioru - zgodnie z indywidualnym
zgłoszeniem właściciela nieruchomości

odpady komunalne segregowane
(papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło bezbarwne i kolorowe)

odbiór 1 / miesiąc

II czwartek miesiąca

dodatkowa zbiórka tworzyw sztucznych i metali

od kwietnia do
września

IV czwartek miesiąca

MIASTO LESZNO
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Anny Memoraty, Asnyka, Brandta, Brata Alberta, Broniewskiego, Czarnieckiego, Dembińskiego, Drzymały, Dunikowskiego, Janickiego,
Kasprowicza, Kołłątaja, Kopernika, Łąkowa, Mehoffera, Ogrodowa, Polna, Sokoła, Spółdzielcza, Staszica, Szczepanowskiego
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE
odpady komunalne zmieszane
odpady komunalne
segregowane

każdy piątek miesiąca
papier,
tworzywa
sztuczne
szkło bezbarwne i kolorowe

dodatkowa zbiórka tworzyw sztucznych i metali

i

metale,

I piątek miesiąca

od kwietnia do września

III piątek miesiąca
6 maj, 9 wrzesień 2017
28 kwiecień, 22 wrzesień 2018
11 maj, 9 listopad 2019

zbiórka objazdowa (odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny)
NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

odbiór 1 / miesiąc
odpady komunalne zmieszane
Firmy
i
instytucje

I piątek miesiąca

w przypadku częstszego odbioru - zgodnie z indywidualnym
zgłoszeniem właściciela nieruchomości

odpady komunalne segregowane
(papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło bezbarwne i kolorowe)

odbiór 1 / miesiąc

I piątek miesiąca

dodatkowa zbiórka tworzyw sztucznych i metali

od kwietnia do
września

III piątek miesiąca

KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO
ul. 17 Stycznia 90, 64-100 Leszno | tel. 65 529 49 34, fax: 65 526 91 08; e-mail: sekretariat@kzgrl.pl
Biuro Obsługi Klienta - tel. 65 540 77 93; e-mail: bok@kzgrl.pl

Zajrzyj na stronę – dowiedz się więcej www.kzgrl.pl
www.facebook.com/kzgrl

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - MIASTO LESZNO
01.01.2017 r. - 31.12.2019 r.
Dane firmy odbierającej odpady komunalne:
MZO Sp. z o.o. Leszno, ul. Saperska 23, 64-100 Leszno
tel. 65 525 92 89, 65 525 92 91 / e-mail: poczta@mzoleszno.com.pl / www.mzoleszno.com.pl
1. W przypadku, gdy w ustalony dzień odbioru odpadów przypada dzień ustawowo wolny od pracy, odbiór odpadów odbędzie
się w następnym dniu niebędącym dniem wolnym od pracy.
2. Odpady należy wystawić przed posesję w miejscu łatwo dostępnym, do godziny 6:00 rano (dotyczy to również zbiórek
objazdowych).
3. Worki z odpadami segregowanymi powinny być pełne i zawiązane. Do worków należy wrzucać puste oraz zgniecione
plastikowe butelki i opakowania, złożone kartony, niepotłuczone szkło!
13
MIASTO LESZNO
GRZYBOWO: Borowa, Borowikowa, Choinkowa, Grzybowa, Iglasta, Kurkowa, Leszczynowa, Osiecka, Rydzowa, Szyszkowa,
Żurawinowa

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE
odpady komunalne zmieszane
odpady komunalne
segregowane

każdy piątek miesiąca
papier,
tworzywa
sztuczne
szkło bezbarwne i kolorowe

dodatkowa zbiórka tworzyw sztucznych i metali

i

metale,

II piątek miesiąca

od kwietnia do września

IV piątek miesiąca
22 kwiecień, 23 wrzesień 2017
14 kwiecień, 8 wrzesień 2018
13 kwiecień, 14 wrzesień 2019

zbiórka objazdowa (odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny)
NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

odbiór 1 / miesiąc
odpady komunalne zmieszane
Firmy
i
instytucje

I piątek miesiąca

w przypadku częstszego odbioru - zgodnie z indywidualnym
zgłoszeniem właściciela nieruchomości

odpady komunalne segregowane
(papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło bezbarwne i kolorowe)

odbiór 1 / miesiąc

II piątek miesiąca

dodatkowa zbiórka tworzyw sztucznych i metali

od kwietnia do
września

IV piątek miesiąca

MIASTO LESZNO
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1 Maja (3-11), Al. Piłsudskiego, Antoniny, Austriacka, Belgijska, Budowlanych, Daszyńskiego, Dąbrowskiego, Dolna, DowboraMuśnickiego, Duńska, Energetyków, Estkowskiego, Fabryczna, Francuska, Geodetów, Górna, Graniczna, Hiszpańska, Holenderska,
Jagiellońska, Karwowskich, Kąkolewska, Korczaka, Korfantego, Królowej Jadwigi, Krótka, Leśna, Litewska, Ludowa, Magazynowa,
Maltańska, Mickiewicza, Narutowicza, Norweska, Opalińskich, Ostroroga, Paderewskiego, Podmiejska, Prochownia, Racławicka,
Raczyńskiego, Rataja, Sikorskiego, Skarbowa, Spokojna, Strumykowa, Studzienna, Szwedzka, Śniadeckich, Unii Europejskiej,
Usługowa, Westerplatte, Wiatraczna, Wilkońskiego, Wilkowicka, Willowa, Witosa, Wojska Polskiego, Zwycięstwa
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE
odpady komunalne zmieszane
odpady komunalne
segregowane

każdy piątek miesiąca
papier,
tworzywa
sztuczne
szkło bezbarwne i kolorowe

dodatkowa zbiórka tworzyw sztucznych i metali

i

metale,

III piątek miesiąca

od kwietnia do września

I piątek miesiąca
8 kwiecień, 2 wrzesień 2017
7 kwiecień, 1 wrzesień 2018
6 kwiecień, 7 wrzesień 2019

zbiórka objazdowa (odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny)
NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE
odbiór 1 / miesiąc
odpady komunalne zmieszane
Firmy
i
instytucje

I piątek miesiąca

w przypadku częstszego odbioru - zgodnie z indywidualnym
zgłoszeniem właściciela nieruchomości

odpady komunalne segregowane
(papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło bezbarwne i kolorowe)

odbiór 1 / miesiąc

III piątek miesiąca

dodatkowa zbiórka tworzyw sztucznych i metali

od kwietnia do
września

I piątek miesiąca
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