HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - GMINA RYDZYNA
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, zgniecione plastikowe
butelki i opakowania, złożone kartony, niepotłuczone szkło!

GMINA RYDZYNA
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,

IV piątek miesiąca

od kwietnia do września

II piątek miesiąca
25 marzec, 28 październik 2017
24 marzec, 27 październik 2018
23 marzec, 26 październik 2019

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

odbiór 1 / miesiąc
odpady komunalne zmieszane
Firmy
i
instytucje

IV 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

IV piątek miesiąca

dodatkowa zbiórka tworzyw sztucznych i metali

od kwietnia do
września

II piątek miesiąca

WYJĄTKI W ODBIORZE – odpady zmieszane odbierane są w czwartki:
Rydzyna: SP ul. Zamkowa, ul. Krótka, Wolności 10, Leszczyńskiego1,2; Kościuszki 3,3a-b,4; Dąbcze ulice: Sikorskiego, Wybickiego, Kołłątaja, Nad
Zalewem oraz leśniczówka; Kłoda – stacja uzdatniania wody oraz budynek kolejowy

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

