
 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH DLA GMINY: Krosno 
Odrzańskie 

Miejscowości:   

Marcinowice, Osiecznica, Czetowice, Łochowice 

 

 
 

ZBIÓRKA WIELKOGABARYTÓW 
w dniu 18.05.2015 

 
Uwaga: 
W dniu zbiórki odpady należy ustawić przed posesją, w miejscu łatwo dostępnym dla osób zbierających, tak aby nie utrudniały prawidłowej 
komunikacji pieszej oraz nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego. 
Do odpadów wielkogabarytowych zalicza się zużyte elementy wyposażenia mieszkań takie jak: 

 elementy z tworzyw sztucznych nie mieszczące się w pojemnikach do segregacji oraz zużyte meble. 
 
Podczas zbiórki nie będą odbierane odpady niebezpieczne, opony, akumulatory, odpady ogrodowe, odpady budowlane i remontowe. 

 

Zbiórka odpadów wystawionych przed posesję będzie odbywać się od godz. 7:00,  
odpady wystawione po godzinie 7:00 nie będą odbierane!!! 

 
 

W PRZYPADKU PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT  POD NUMEREM   TEL.: 801 501 511; e-mail: bok@asa-pl.pl;  

 

mailto:bok@asa-pl.pl


 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH DLA GMINY: Krosno 
Odrzańskie 

 
Miejscowości:   

Bielów, Kamień, Morsko, Gostchorze, Radnica, Szklarka Radnicka 

 

 

ZBIÓRKA WIELKOGABARYTÓW 
w dniu 18.05.2015 

 
Uwaga: 
W dniu zbiórki odpady należy ustawić przed posesją, w miejscu łatwo dostępnym dla osób zbierających, tak aby nie utrudniały prawidłowej 
komunikacji pieszej oraz nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego. 
Do odpadów wielkogabarytowych zalicza się zużyte elementy wyposażenia mieszkań takie jak: 

 elementy z tworzyw sztucznych nie mieszczące się w pojemnikach do segregacji oraz zużyte meble. 
 
Podczas zbiórki nie będą odbierane odpady niebezpieczne, opony, akumulatory, odpady ogrodowe, odpady budowlane i remontowe. 

 

Zbiórka odpadów wystawionych przed posesję będzie odbywać się od godz. 7:00,  
odpady wystawione po godzinie 7:00 nie będą odbierane!!! 

  
 

 

W PRZYPADKU PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT  POD NUMEREM   TEL.: 801 501 511; e-mail: bok@asa-pl.pl;  

mailto:bok@asa-pl.pl


HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH DLA GMINY: Krosno 
Odrzańskie 

Miejscowości:   

Brzózka, Sarnie Łęgi, Wężyska, Chojna, Czarnowo, Sarbia, Retno, Strumienno, Nowy Raduszec, Stary 
Raduszec, Chyże 

 

 

ZBIÓRKA WIELKOGABARYTÓW 
w dniu 19.05.2015 

 
Uwaga: 
W dniu zbiórki odpady należy ustawić przed posesją, w miejscu łatwo dostępnym dla osób zbierających, tak aby nie utrudniały prawidłowej 
komunikacji pieszej oraz nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego. 
Do odpadów wielkogabarytowych zalicza się zużyte elementy wyposażenia mieszkań takie jak: 

 elementy z tworzyw sztucznych nie mieszczące się w pojemnikach do segregacji oraz zużyte meble. 
 
Podczas zbiórki nie będą odbierane odpady niebezpieczne, opony, akumulatory, odpady ogrodowe, odpady budowlane i remontowe. 

 

Zbiórka odpadów wystawionych przed posesję będzie odbywać się od godz. 7:00,  
odpady wystawione po godzinie 7:00 nie będą odbierane!!! 

 

W PRZYPADKU PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT POD NUMEREM TEL.: 801 501 511; e-mail: bok@asa-pl.pl;  

 
 
 

mailto:bok@asa-pl.pl


HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH DLA GMINY: Krosno 
Odrzańskie 

 
Miasto Krosno Odrzańskie – Nieruchomości wielolokalowe 

1 Maja, 17 Pionierów, Armii Czerwonej, Ignacego Łukasiewicza, Katastralna, Mikołaja Kopernika, 
Piastów, Poprzeczna, Bolesława Chrobrego, Jana Matejki, Kościelna, Mickiewicza, Moniuszki, 

Obrońców Stalingradu, Ogrodowa, PCK, Poznańska, Pułaskiego, Srebrna Góra, 
Świerczewskiego, Widok, Wiejska, WOP 

 
 

ZBIÓRKA WIELKOGABARYTÓW 
w dniu 20.05.2015 

 
Uwaga: 
W dniu zbiórki odpady należy ustawić przed posesją, w miejscu łatwo dostępnym dla osób zbierających, tak aby nie utrudniały prawidłowej 
komunikacji pieszej oraz nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego. 
Do odpadów wielkogabarytowych zalicza się zużyte elementy wyposażenia mieszkań takie jak: 

 elementy z tworzyw sztucznych nie mieszczące się w pojemnikach do segregacji oraz zużyte meble. 
 
Podczas zbiórki nie będą odbierane odpady niebezpieczne, opony, akumulatory, odpady ogrodowe, odpady budowlane i remontowe. 

 

Zbiórka odpadów wystawionych przed posesję będzie odbywać się od godz. 7:00,  
odpady wystawione po godzinie 7:00 nie będą odbierane!!! 

W PRZYPADKU PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT  POD NUMEREM   TEL.: 801 501 511; e-mail: bok@asa-pl.pl;  

mailto:bok@asa-pl.pl


HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH DLA GMINY: Krosno 
Odrzańskie 

Miasto Krosno Odrzańskie – Nieruchomości jednorodzinne 
 

20 Lutego, Armii Czerwonej, Armii Ludowej, Dąbrowskiego, Emilii Plater, gen. Franciszka 
Kleeberga, gen. Tadeusza Kutrzeby, Kilińskiego, Konopnickiej, Piastów, Polna, Szosa 

Poznańska, Poznańska, Prądzyńskiego, Pułaskiego, Bolesława Chrobrego, Cypriana Kamila 
Norwida, Fryderyka Chopina, Jaskółcza, Józefa Bojarskiego, Kościelna, Mickiewicza, Młyńska, 

Moniuszki, Obrońców Stalingradu, Ogrodowa, Paderewskiego, Srebrna Góra, Świerczewskiego, 
Wesoła, Widok, Wiejska, Winnica, WOP 

 

 

ZBIÓRKA WIELKOGABARYTÓW 
w dniu 20.05.2015 

Uwaga: 
W dniu zbiórki odpady należy ustawić przed posesją, w miejscu łatwo dostępnym dla osób zbierających, tak aby nie utrudniały prawidłowej 
komunikacji pieszej oraz nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego. 
Do odpadów wielkogabarytowych zalicza się zużyte elementy wyposażenia mieszkań takie jak: 

 elementy z tworzyw sztucznych nie mieszczące się w pojemnikach do segregacji oraz zużyte meble. 
 
Podczas zbiórki nie będą odbierane odpady niebezpieczne, opony, akumulatory, odpady ogrodowe, odpady budowlane i remontowe. 

 

Zbiórka odpadów wystawionych przed posesję będzie odbywać się od godz. 7:00,  
odpady wystawione po godzinie 7:00 nie będą odbierane!!! 

W PRZYPADKU PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT  POD NUMEREM   TEL.: 801 501 511; e-mail: bok@asa-pl.pl;  

mailto:bok@asa-pl.pl


HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH DLA GMINY: Krosno 
Odrzańskie 

Miasto Krosno Odrzańskie – Nieruchomości wielolokalowe 
 

22 Lipca, Bobrowa, Bohaterów Wojska Polskiego, Grobla, Gubińska, Kościuszki, Lipowa, Marksa, 
Metalowców, Murna, Plac Wolności, Pocztowa, Rybaki, Szkolna, Walki Młodych, Wąska, Wodna, 

ZBOWID, Żeromskiego 
 

 
 

ZBIÓRKA WIELKOGABARYTÓW 
w dniu 21.05.2015 

 
Uwaga: 
W dniu zbiórki odpady należy ustawić przed posesją, w miejscu łatwo dostępnym dla osób zbierających, tak aby nie utrudniały prawidłowej 
komunikacji pieszej oraz nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego. 
Do odpadów wielkogabarytowych zalicza się zużyte elementy wyposażenia mieszkań takie jak: 

 elementy z tworzyw sztucznych nie mieszczące się w pojemnikach do segregacji oraz zużyte meble. 
 
Podczas zbiórki nie będą odbierane odpady niebezpieczne, opony, akumulatory, odpady ogrodowe, odpady budowlane i remontowe. 

 

Zbiórka odpadów wystawionych przed posesję będzie odbywać się od godz. 7:00,  
odpady wystawione po godzinie 7:00 nie będą odbierane!!! 

 
 

W PRZYPADKU PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT  POD NUMEREM   TEL.: 801 501 511; e-mail: bok@asa-pl.pl;  

mailto:bok@asa-pl.pl


HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH DLA GMINY: Krosno 
Odrzańskie 

 
Miasto Krosno Odrzańskie – Nieruchomości jednorodzinne 

40-lecia PRL, Baczyńskiego, Bartosza Głowackiego, Bolesława Krzywoustego, Bolesława 
Śmiałego, Działkowca, Henryka Brodatego, Henryka Głogowskiego, Henryka Pobożnego, 
Kazimierza Wielkiego, Kazimierza Jagiellończyka, Kazimierza Odnowiciela, Kosynierów, 

Kościuszki, Metalowców, Mieszka I, Sienkiewicza, Słowackiego, Władysława Jagiełły, 
Władysława Łokietka, Wyspiańskiego, Zygmunta Starego, Bankowa, Bobrowa, Bohaterów WP, 

Dworcowa, Grobla, Gubińska, Marksa, Murna, Plac Prusa, Pocztowa, Rybaki, Szkolna, Walki 
Młodych, Wąska, Wierzbowa, Żeromskiego, Żymierskiego 

 

 

ZBIÓRKA WIELKOGABARYTÓW 
w dniu 20.05.2015 

Uwaga: 
W dniu zbiórki odpady należy ustawić przed posesją, w miejscu łatwo dostępnym dla osób zbierających, tak aby nie utrudniały prawidłowej 
komunikacji pieszej oraz nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego. 
Do odpadów wielkogabarytowych zalicza się zużyte elementy wyposażenia mieszkań takie jak: 

 elementy z tworzyw sztucznych nie mieszczące się w pojemnikach do segregacji oraz zużyte meble. 
 
Podczas zbiórki nie będą odbierane odpady niebezpieczne, opony, akumulatory, odpady ogrodowe, odpady budowlane i remontowe. 

 

Zbiórka odpadów wystawionych przed posesję będzie odbywać się od godz. 7:00,  
odpady wystawione po godzinie 7:00 nie będą odbierane!!! 

W PRZYPADKU PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT  POD NUMEREM   TEL.: 801 501 511; e-mail: bok@asa-pl.pl;  

mailto:bok@asa-pl.pl


 
PRZYPOMINAMY:  

Do odpadów wielkogabarytowych zalicza się : 

1. MEBLE DOMOWE I OGRODOWE:  

stoły, szafy, krzesła, sofy, wersalki, fotele, ławy itp. 

  

2. ELEMENTY WYPOSAŻENIA MIESZKAŃ:  

dywany, wykładziny, materace, kołdry, pierzyny, poduszki, walizki, torby podróżne, suszarki do bielizny itp. 

 

3. ZABAWKI DUZYCH ROZMIARÓW, WÓZKI I CHODZIKI DZIECIĘCE: 

 

4. SPRZĘT SPORTOWY I REKREACYJNY: 

Rowery, narty, sanki, sprzęt do ćwiczeń itp. 



 

5. DUŻE ODPADY PLASTIKOWE: 

doniczki, skrzynki, wiaderka itp. 

                       

 

Do odpadów wielkogabarytowych nie kwalifikuje się: 

 wszelkiego rodzaju elementy budowlane i sanitarne: deski drewniane, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub 

spłuczki, rolety, grzejniki, płytki (terakota i glazura); 

 części samochodowe, opony, motorowery, odpady remontowe (styropian, wata szklana, dachówki i blachodachówki, papa, eternit, szkło okienne  

i samochodowe, gruz, pustaki, cegły, płyty gipsowo-kartonowe, rynny metalowe i plastikowe, rury kanalizacyjne i ciepłownicze, kostka brukowa, 

opakowania po cemencie, po kleju, opakowania po piankach montażowych; 

 odpady ogrodowe: figurki ogrodowe. 


