HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - GMINA RAWICZ
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
Baza-Rawicz – ul. Kadecka 34, 63-900 Rawicz; tel.65 545 32 71, e-mail: baza.rawicz@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, zgniecione plastikowe
butelki i opakowania, złożone kartony, niepotłuczone szkło!
GMINA RAWICZ
Masłowo, Załęcze
Rawicz – ulice: 1000-lecia, Armii Krajowej, Boczna, Broniewskiego, Czarnieckiego, Ceglana, Dąbrowskiego, Długa, Glinki, Jana Kazimierza,
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Kamienista, Kamińskiego, Kmicica, Kościuszki, Kurcewiczówny, Mały Plac Ćwiczeń, Miedzińskiego, Mikołajewicza, Podmiejska, Południowa,
Poniatowskiego, Powst. Wlkp., Półwiejska, Przytorze, Ryblewskiej-Cichońskiej, Sarnowska, Słabego, Sczanieckich, Szczanieckich, Sienkiewicza,
Spokojna, Sobieskiego, Targowa, Transportowców, Wawrzyniaka, Winiary,Wołodyjowskiego, Władysława IV, Zacisze, Zagłoby, Żwirowa(11-13)
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, 28 październik 2017
28 kwiecień, 27 październik 2018
27 kwiecień, 26 październik 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
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Dąbrówka, Izbice, Konarzewo, Łaszczyn, Sierakowo, Żylice
Rawicz - ulice: 11-go Listopada, Akacjowa, Brzozowa, Cicha, Dworcowa, Grota Roweckiego 11-15, Jasna, Jesienna, Kalickiego, Kowalskiego,

Kwiatowa, Letnia, Miła, Ogrodnicza, Piaskowa, Polna, Poznańska, Różana, Saperska, Sierakowska, Simoniego, Skromna, Słoneczna, Sosnowa,
Spacerowa, Sportowa, Spółdzielcza, Stawowa, Środkowa, Świerkowa, Tęczowa, Topolowa, Widna, Wiosenna, Witosa, Wspólna, XXX – lecia,
Zimowa
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
13 maj, 14 październik 2017
12 maj, 13 październik 2018
11 maj, 12 październik 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

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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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - GMINA RAWICZ
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
Baza-Rawicz – ul. Kadecka 34, 63-900 Rawicz; tel.65 545 32 71, e-mail: baza.rawicz@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, zgniecione plastikowe
butelki i opakowania, złożone kartony, niepotłuczone szkło!
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GMINA RAWICZ
Folwark, Kąty, Łąkta, Sikorzyn, Stwolno, Ugoda, Wydawy, Zawady, Zielona Wieś
Rawicz - ulice: 17 Stycznia, 3 Maja, Bączkiewicza, Bobrowskiego, Bohaterów Westerplatte, Cepurskiego, Cieplińskiego, Dzieciuchowicza,
Englerta, Fiołkowa, Głowackiego, Grota Roweckiego (1-10), Hallera, Kadecka, Kopernika (do nr 10), Kosynierów Gdyńskich, Kościelna,
Kramarska, Królowej Jadwigi, Mickiewicza (do nr 15), Młyńska, Myśliwska, Nowa, Piłsudskiego, Przyjmy Przyjemskiego, Piotra Skargi, Plater,
Podzamcze, Rolnicza, Sikorskiego, Staszica, Średnia, Sucharskiego, Wyszyńskiego, Żwirowa
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE
odpady komunalne zmieszane
odpady komunalne
segregowane

każda środa miesiąca
papier,
tworzywa
sztuczne
szkło bezbarwne, szkło kolorowe

dodatkowa zbiórka tworzyw sztucznych i metali

i

metale,

III środa miesiąca

od kwietnia do września

I środa miesiąca
20 maj, 21 październik 2017
19 maj, 20 październik 2018
18 maj, 19 październik 2019

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

Firmy
i
instytucje

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE
odbiór 1 / miesiąc
I środa miesiąca
odpady komunalne zmieszane
w przypadku częstszego odbioru - zgodnie z indywidualnym
zgłoszeniem właściciela nieruchomości
odpady komunalne segregowane
odbiór 1 / miesiąc
III środa miesiąca
(papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło bezbarwne i kolorowe)
od kwietnia do
dodatkowa zbiórka tworzyw sztucznych i metali
I środa miesiąca
września
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Dębno Polskie, Krystynki, Sarnówka, Żołędnica
Rawicz - ulice: 700-Lecia, Asnyka, Bractwa Kurkowego, Chopina, Gajowa, Grunwaldzka, Ignacego Buszy, Kilińskiego, Klasztorna, Kolejowa,

Konopnickiej, Kopernika (od nr 11), Kurpińskiego, Lipowa, Marcinkowskiego, Mickiewicza (od nr 16), Nowowiejskiego, Orzeszkowej,
Paderewskiego, Piastowska, Piekarska, Prusa, Pużaka, Ratuszowa, Reymonta, Rynek Sarnowski, Rynek, Rzeźnicka, Scherwentkego, Strażacka,
Strzelecka, Stodołowa, Sukiennicza, Szarych Szeregów, Szkolna, Szwedzka, Wazów, Wąska, Wiatraczna, Wojska Polskiego, Wolności (Pl.),
Wyspiańskiego, Zapolskiej, Żeromskiego
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
27 maj, 30 wrzesień 2017
26 maj, 29 wrzesień 2018
25 maj, 28 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
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - GMINA RAWICZ
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
Baza-Rawicz – ul. Kadecka 34, 63-900 Rawicz; tel.65 545 32 71, e-mail: baza.rawicz@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, zgniecione plastikowe
butelki i opakowania, złożone kartony, niepotłuczone szkło!
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5

Krasnolipka, Słupia Kapitulna, Szymanowo
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
20 maj, 21 październik 2017
19 maj, 20 październik 2018
18 maj, 19 październik 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
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