
 

  

HARMONOGRAM  ODBIORU  ODPADÓW  KOMUNALNYCH – GMINAKROBIA 

obowiązuje od 01.01.2015 r. do31.12.2016 r. 

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego 
ul. 17 Stycznia 90, 64-100 Leszno, piętro II 

tel.: 65 529 49 34, fax: 65 526 91 08, e-mail: sekretariat@kzgrl.pl;   
Biuro Obsługi Klienta – tel.: 65 540 77 93 

 
1. Dane firmy odbierającej odpady komunalne:  

PHU TRANS-KOM Barbara Rajewska, Bogusławki 8B, 63-800 Gostyń 

tel. 65 572 37 75, 604 424 590;   www.trans-kom.com.pl;   e-mail: trans@trans-kom.com.pl  

2. Pojemnik należy wystawić przed posesją, w miejscu łatwo dostępnym,do godziny 6:00 rano. 

3. W przypadku, gdy w ustalony dzień tygodnia dla odbioru odpadów zmieszanychprzypada dzień ustawowo wolny od 

pracy, odbiór odpadów odbędzie się w następnym dniu niebędącym dniem ustawowo wolnym od pracy. 

4. W przypadku, gdy w ustalony dzień tygodnia dla odbioru odpadów segregowanych przypada dzień ustawowo wolny od 

pracy, odbiór odpadów odbędzie się w najbliższą sobotę. 

 

GMINA KROBIA 

Pijanowice, Bukownica, Stara Krobia, Żychlewo, Wymysłowo, Chumiętki 

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE 

odpady komunalne zmieszane każda środa miesiąca 

odpady komunalne 
segregowane 

papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło bezbarwne, szkło 
kolorowe 

I środa miesiąca 

dodatkowa zbiórka tworzyw sztucznych i metali  od kwietnia do września III środa miesiąca 

zbiórka objazdowa (odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) 
29 kwiecień, 30wrzesień 2015 
9 kwiecień, 1 październik 2016 

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE 

Firmy  
i 
instytucje 

odpady komunalne zmieszane 
odbiór 1 / miesiąc IIśroda miesiąca 

w przypadku częstszego odbioru - zgodnie z indywidualnym 
zgłoszeniem właściciela nieruchomości 

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

szkło kolorowe) 
odbiór 1 / miesiąc I środa miesiąca 

dodatkowa zbiórka tworzyw sztucznych i metali 
od kwietnia do 

września 
III środa miesiąca 

 
GMINA KROBIA 

Miasto Krobia  

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE 

odpady komunalne zmieszane każda środa miesiąca 

odpady komunalne 
segregowane 

papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło bezbarwne, szkło kolorowe II środa miesiąca 

dodatkowa zbiórka tworzyw sztucznych i metali  od kwietnia do września IV środa miesiąca  

zbiórka objazdowa (odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) 
29 kwiecień, 30 wrzesień 2015 
9 kwiecień, 1 październik 2016 

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE 

Firmy  
i instytucje 

odpady komunalne 
zmieszane 

odbiór 1 / miesiąc IIśroda miesiąca 

w przypadku częstszego odbioru - zgodnie z indywidualnym 
zgłoszeniem właściciela nieruchomości 

odpady komunalne segregowane 
(papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło 

bezbarwne, szkło kolorowe_ 
odbiór 1 / miesiąc II środa miesiąca 

dodatkowa zbiórka tworzyw sztucznych i metali od kwietnia do września IV środa miesiąca  

 
 
Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej Związku www.kzgrl.pl! 

 

 
 
 
 
 



 

  

HARMONOGRAM  ODBIORU  ODPADÓW  KOMUNALNYCH – GMINAKROBIA 

obowiązuje od 01.01.2015 r. do31.12.2016 r. 

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego 
ul. 17 Stycznia 90, 64-100 Leszno, piętro II 
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GMINA KROBIA 

Pudliszki, Karzec, Ziemlin, Kuczyna, Kuczynka, Przyborowo 

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE 

odpady komunalne zmieszane każda środa miesiąca 

odpady komunalne 
segregowane 

papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło bezbarwne, szkło kolorowe III środa miesiąca 

dodatkowa zbiórka tworzyw sztucznych i metali  od kwietnia do września I środa miesiąca  

zbiórka objazdowa (odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) 
29 kwiecień, 30wrzesień 2015 
9 kwiecień, 1 październik 2016 

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE 

Firmy  
i instytucje 

odpady komunalne 
zmieszane 

odbiór 1 / miesiąc II środa miesiąca 

w przypadku częstszego odbioru - zgodnie z indywidualnym 
zgłoszeniem właściciela nieruchomości 

odpady komunalne segregowane 
(papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło 

bezbarwne, szkło kolorowe_ 
odbiór 1 / miesiąc III środa miesiąca  

dodatkowa zbiórka tworzyw sztucznych i metali od kwietnia do września I środa miesiąca  

 

GMINA KROBIA 

Ciołkowo, Chwałkowo, Rogowo, Gogolewo, Niepart, Florynki, Grabianowo 

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE 

odpady komunalne zmieszane każda środa miesiąca 

odpady komunalne 
segregowane 

papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło bezbarwne, szkło kolorowe IV środa miesiąca  

dodatkowa zbiórka tworzyw sztucznych i metali  od kwietnia do września II środa miesiąca  

zbiórka objazdowa (odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) 
29 kwiecień, 30wrzesień 2015 
9 kwiecień, 1 październik 2016 

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE 

Firmy  
i instytucje 

odpady komunalne 
zmieszane 

odbiór 1 / miesiąc II środa miesiąca 

w przypadku częstszego odbioru - zgodnie z indywidualnym 
zgłoszeniem właściciela nieruchomości 

odpady komunalne segregowane 
(papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło 

bezbarwne, szkło kolorowe_ 
odbiór 1 / miesiąc IV środa miesiąca  

dodatkowa zbiórka tworzyw sztucznych i metali od kwietnia do września II środa miesiąca  

 

GMINA KROBIA 

Domachowo, Sułkowice, Posadowo, Potarzyca 

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE 

odpady komunalne zmieszane każdy czwartek  miesiąca 

odpady komunalne 
segregowane 

papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło bezbarwne, szkło kolorowe IV czwartek miesiąca 

dodatkowa zbiórka tworzyw sztucznych i metali  od kwietnia do września II czwartek miesiąca  

zbiórka objazdowa (odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) 
29  kwiecień, 30 wrzesień 2015 
9 kwiecień, 1 październik 2016 

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE 

Firmy  
i instytucje 

odpady komunalne 
zmieszane 

odbiór 1 / miesiąc IIczwartek miesiąca 

w przypadku częstszego odbioru - zgodnie z indywidualnym 
zgłoszeniem właściciela nieruchomości 

odpady komunalne segregowane 
(papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło 

bezbarwne, szkło kolorowe_ 
odbiór 1 / miesiąc IV czwartek miesiąca 

dodatkowa zbiórka tworzyw sztucznych i metali od kwietnia do września II czwartek miesiąca  

 


