
2017 r   GMINA WISKITKI  

                                                                    Harmonogram nr.4    

 

ALEKSANDRÓW, CZERWONA NIWA, CZERWONA NIWA PARCEL,      

GUZÓW OSADA, GUZÓW WIEŚ, 

RÓŻANÓW, BABSKIE BUDY, WOLA MIEDNIEWSKA 

STAROWISKITKI PARCEL NR. 10,11 

TONSMEIER CENTRUM Sp. z o.o. poniżej informuje o terminach odbioru odpadów. 

2017 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

miesiąc 

Rodzaj odpadów  

Komunalne 
(poniedziałek) 

09, 23 13, 27 13, 27 10, 24 15, 29 12, 26 10, 24 14, 28 11, 25 09, 23 13, 27 
11, 

29(piątek) 

Segregowane               
(żółte worki) 

(wtorek) 
17 14 14 11 16 13 11 22 12 10 14 12 

Szkło 
(wtorek) 

 
17 14 14 11 16 13 11 22 12 10 14 12 

Odpady zielone 
(czwartek) 

- - - - 18 22 20 17 21 19 23 - 

Odpady 
wielkogabarytowe 

- - 30 - - 08 - - - 19 - - 

 

Uwaga:  

Do żółtych worków można wkładać wyłącznie: puste opakowania plastikowe po napojach,  artykułach spożywczych,  środkach czystości                     

i kosmetykach, czystą folię, puszki po napojach i  konserwach, makulaturę oraz opakowania wielomateriałowe po sokach, napojach, mleku.  

Do zielonych worków można wkładać wyłącznie: całe opakowania szklane np. butelki lub słoiki. 

Do brązowych  worków można wkładać odpady zielone typu: liście, trawa, resztki roślin- (gałązki do 50 cm muszą być powiązane). 

Worki będą dostarczane przez kierowców jak również można je odebrać  w  siedzibie firmy lub w Urzędzie Gminy. 

Odpady wielkogabarytowe typu: meble, akumulatory, zużyte opony wyłącznie od samochodów osobowych do 8szt. ,drobne 
odpady budowlane i rozbiórkowe do 1 m3, zużyty sprzęt RTV AGD, itp. będą odbierane z przed nieruchomości na wcześniejsze 
zgłoszenie dokonane przez właściciela nieruchomości do dnia: 28.03.2017 do godziny 15.00 i do dnia 06.06.2017 do godziny 

15:00 oraz 17.10.2017 do godziny 15.00   do Urzędu Gminy w Wiskitkach: osobiście, lub telefonicznie (46 854 50 14) Przy 
dokonywaniu zgłoszenia należy dokładnie wymienić rodzaj oraz ilość odpadów, nieruchomość z której mają być 
odebrane odpady oraz imię i nazwisko osoby, na którą złożono deklarację. 
Odpady należy wystawić w dniu wywozu do godziny  700  przed bramę posesji lub do drogi publicznej, po której jedzie 
pojazd specjalistyczny zbierający odpady. 
Chemikalia nie odbieramy!!!   

 

Uwagi i pytania mogą być zgłaszane w tut. Urzędzie Gminy lub w siedzibie firmy.: 

TONSMEIER CENTRUM Sp. z o.o. , ul. Armii Krajowej 49, 99-400 Łowicz,  tel/fax.: (+48) 46 830 35 25 

 

UWAGA !Pojemniki na odpady komunalne nie mogą być  przepełniane popiołem.  


