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Poniższy harmonogram będzie obowiązywał tylko i wyłącznie w przypadku, 
kiedy Tonsrneier Centrum sp. Z o.o. wygra przetarg na odbiór odpadów komunalnych 

z posesji zamieszkałych na terenie gminy od 0J.01.2O19 roku 

BEDNAHY KOLONIA, JULIANÓW, KAROLEW, PIASKI, SYPIEŃ, 

TQNSMEIER CENTRUM Sp. z o.o. poniżej informuje o terminach odbioru odpadów. 
2019 I li Ili IV V VI VII VIU IX X Xl Xll miesiąc, 

Rodzaj Dzień miesiąca 
odpadów 

Komunalne 10 07 ,07 04 02,30 27 25 22 19 17 14 12 
Segregowane 11 08 08 05 Q4(sobota) 28 26 23 20 18 15 13 (żółte worki) 31 

Szkło 08 10 02 08 (zielone worki) - - - - - - - -
Makulatura 
( niebieskie - 08 - - . 04(sobota) - - 23 - - "15 -

worki) 

Gabaryty - - - - 09 - - - - - - -

Uwaga: 
Do żółtych worków można wkładać wyłącznie; butelki plastikowe po napojach i chemit domowej, puszki po 
napojach i konserwach, opakowania wielomateriałowe po sokach, napojach i mleku. 
Do zielonych wor~ów można wkładać wyłącznie: opakowania szklane np. butelki lub słoiki. 
Do niebieskich worków można wkładać opakowania z papieru { karton i tekturę także falistą, kata.log ii ulotki, 
prospekty, gazety ! czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartk[i zesz.yty i książki ,papier 
pakowy, torby i worki papierowe) 

Worki można odbierać u kierowcy1 w siedzibie firmy lub w Urzędzie Gminy. 

Odpady wielkogabarytowe typu: mebli, zużytych opon wyłącznie od samochodów osobowych do 8 sztuk, 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego bezpośrednio z zabudowy jednorodzinnej. 

Odpady należy wystawić w dnfu wywozu przed bramę posesji o godzinie 6°0, do drogi publicznej. po której 
Jedzie pojazd specjalistyczny zbierający odpady. 

Uwagi lub pytania mogą być zgłaszane w siedzibie firmy lub pod numerem tef.; 
To.nsmeier Centrum Sp. z o.o. 
ul. Armii Krajowej 49, 99-400 Łowicz 
Tel/Pax.: (+48) 46 830 35 25 


