
 

 

Nowy Tomyśl, dnia 31.12.2016 r. 
 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH STAŁYCH (ZMIESZANYCH)  

W POJEMNIKACH z nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych Gminy Nowy Tomyśl;  

OD OSÓB PRAWNYCH i innych działalności osób fizycznych [FIRM] 

 od 01 stycznia 2017 r. do 06 stycznia 2018 r. 

 

 

                                                                                                    

 

Szanowni Klienci. 
 

 
 

Odpady zmieszane w pojemnikach, co 14 dni. będą odbierane: 

12 styczeń (czwartek), 26 styczeń (czwartek), 09 luty (czwartek), 23 luty (czwartek), 09 marzec (czwartek), 23 marzec 
(czwartek), 06 kwiecień (czwartek), 21 kwiecień (piątek), 10 maj (środa), 24 maj (środa), 07 czerwiec (środa),  
23 czerwiec (piątek), 07 lipiec (piątek), 21 lipiec (piątek), 04 sierpień (piątek), 22 sierpień (wtorek), 05 wrzesień 
(wtorek), 19 wrzesień (wtorek), 03 październik (wtorek), 17 październik (wtorek), 31 październik (wtorek), 15 listopad 
(środa), 29 listopad (środa), 13 grudzień (środa), 29 grudzień (piątek) 
 

Odpady zmieszane w pojemnikach, co 28 dni. będą odbierane: 

26 styczeń (czwartek), 23 luty (czwartek), 23 marzec (czwartek), 21 kwiecień (piątek), 24 maj (środa), 23 czerwiec 
(piątek), 21 lipiec (piątek), 22 sierpień (wtorek), 19 wrzesień (wtorek), 17 październik (wtorek), 15 listopad (środa),  
13 grudzień (środa) 
 

 
Odpady zmieszane w pojemnikach, co 14 dni. będą odbierane: 

13 styczeń (piątek), 27 styczeń (piątek), 10 luty (piątek), 24 luty (piątek), 10 marzec (piątek), 24 marzec (piątek),  
07 kwiecień (piątek), 24 kwiecień (poniedziałek), 11 maj (czwartek), 25 maj (czwartek), 08 czerwiec (czwartek),  
26 czerwiec (poniedziałek), 10 lipiec (poniedziałek), 24 lipiec (poniedziałek), 07 sierpień (poniedziałek), 23 sierpień 
(środa), 06 wrzesień (środa), 20 wrzesień (środa), 04 październik (środa), 18 październik (środa), 02 listopad 
(czwartek), 16 listopad (czwartek), 30 listopad (czwartek), 14 grudzień (czwartek), 02 styczeń 2018 r. (wtorek)  
 

Odpady zmieszane w pojemnikach, co 28 dni. będą odbierane: 

27 styczeń (piątek), 24 luty (piątek), 24 marzec (piątek), 24 kwiecień (poniedziałek), 25 maj (czwartek), 26 czerwiec 
(poniedziałek), 24 lipiec (poniedziałek), 23 sierpień (środa), 20 wrzesień (środa), 18 październik (środa), 16 listopad 
(czwartek), 14 grudzień (czwartek) 
 

 
Odpady zmieszane w pojemnikach, co 14 dni. będą odbierane: 

16 styczeń (poniedziałek), 30 styczeń (poniedziałek), 13 luty (poniedziałek), 27 luty (poniedziałek), 13 marzec 
(poniedziałek), 27 marzec (poniedziałek), 10 kwiecień (poniedziałek), 25 kwiecień (wtorek), 12 maj (piątek), 26 maj 
(piątek), 09 czerwiec (piątek), 27 czerwiec (wtorek), 11 lipiec (wtorek), 25 lipiec (wtorek), 08 sierpień (wtorek),  
24 sierpień (czwartek), 07 wrzesień (czwartek), 21 wrzesień (czwartek), 05 październik (czwartek), 19 październik 
(czwartek), 03 listopad (piątek), 17 listopad (piątek), 01 grudzień (piątek), 03 styczeń 2018 r. (środa) 

 

Odpady zmieszane w pojemnikach, co 7 dni, będą odbierane w CZWARTKI. 
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Odpady zmieszane w pojemnikach, co 28 dni. będą odbierane: 

30 styczeń (poniedziałek), 27 luty (poniedziałek), 27 marzec (poniedziałek), 25 kwiecień (wtorek), 26 maj (piątek),  
27 czerwiec (wtorek), 25 lipiec (wtorek), 24 sierpień (czwartek), 21 wrzesień (czwartek), 19 październik (czwartek),  
17 listopad (piątek), 15 grudzień (piątek) 
 

 
 

Odpady zmieszane w pojemnikach, co 14 dni. będą odbierane: 

02 styczeń (poniedziałek), 17 styczeń (wtorek), 31 styczeń (wtorek), 14 luty (wtorek), 28 luty (wtorek), 14 marzec 
(wtorek), 28 marzec (wtorek), 11 kwiecień (wtorek), 26 kwiecień (środa), 15 maj (poniedziałek), 29 maj (poniedziałek), 
12 czerwiec (poniedziałek), 28 czerwiec (środa), 12 lipiec (środa), 26 lipiec (środa), 09 sierpień (środa), 25 sierpień 
(piątek), 08 wrzesień (piątek), 22 wrzesień (piątek), 06 październik (piątek), 20 październik (piątek), 06 listopad 
(poniedziałek), 20 listopad (poniedziałek), 04 grudzień (poniedziałek), 18 grudzień (poniedziałek), 04 styczeń 2018 r. 
(czwartek) 
 

Odpady zmieszane w pojemnikach, co 28 dni. będą odbierane: 

02 styczeń (poniedziałek), 31 styczeń (wtorek), 28 luty (wtorek), 28 marzec (wtorek), 26 kwiecień (środa), 29 maj 
(poniedziałek), 28 czerwiec (środa), 26 lipiec (środa), 25 sierpień (piątek), 22 wrzesień (piątek), 20 październik (piątek), 
20 listopad (poniedziałek), 18 grudzień (poniedziałek) 
 

 
 

Odpady zmieszane w pojemnikach, co 14 dni. będą odbierane: 

03 styczeń (wtorek), 18 styczeń (środa), 01 luty (środa), 15 luty (środa), 01 marzec (środa), 15 marzec (środa),  
29 marzec (środa), 12 kwiecień (środa), 27 kwiecień (czwartek), 16 maj (wtorek), 30 maj (wtorek), 13 czerwiec 
(wtorek), 29 czerwiec (czwartek), 13 lipiec (czwartek), 27 lipiec (czwartek), 10 sierpień (czwartek), 28 sierpień 
(poniedziałek), 11 wrzesień (poniedziałek), 25 wrzesień (poniedziałek), 09 październik (poniedziałek),23 październik 
(poniedziałek), 07 listopad (wtorek), 21 listopad (wtorek), 05 grudzień (wtorek), 19 grudzień (wtorek),  
05 styczeń 2018 r. (piątek) 
 

Odpady zmieszane w pojemnikach, co 28 dni. będą odbierane: 

03 styczeń (wtorek), 01 luty (środa), 01 marzec (środa), 29 marzec (środa), 27 kwiecień (czwartek), 30 maj (wtorek),  
29 czerwiec (czwartek), 27 lipiec (czwartek), 28 sierpień (poniedziałek), 25 wrzesień (poniedziałek), 23 październik 
(poniedziałek), 21 listopad (wtorek), 19 grudzień (wtorek) 
 

 
 

Odpady zmieszane w pojemnikach, co 14 dni. będą odbierane: 

04 styczeń (środa), 19 styczeń (czwartek), 02 luty (czwartek), 16 luty (czwartek), 02 marzec (czwartek), 16 marzec 
(czwartek), 30 marzec (czwartek), 13 kwiecień (czwartek), 28 kwiecień (piątek), 17 maj (środa), 31 maj (środa),  
14 czerwiec (środa), 30 czerwiec (piątek), 14 lipiec (piątek), 28 lipiec (piątek), 11 sierpień (piątek),29 sierpień (wtorek), 
12 wrzesień (wtorek), 26 wrzesień (wtorek), 10 październik (wtorek), 24 październik (wtorek), 08 listopad (środa),  
22 listopad (środa), 06 grudzień (środa), 20 grudzień (środa) 
 

Odpady zmieszane w pojemnikach, co 28 dni. będą odbierane: 

04 styczeń (środa), 02 luty (czwartek), 02 marzec (czwartek), 30 marzec (czwartek), 28 kwiecień (piątek), 31 maj 
(środa), 30 czerwiec (piątek), 28 lipiec (piątek), 29 sierpień (wtorek), 26 wrzesień (wtorek), 24 październik (wtorek),  
22 listopad (środa), 20 grudzień (środa) 
 

Odpady zmieszane w pojemnikach, co 7 dni, będą odbierane w CZWARTKI. 
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Odpady zmieszane w pojemnikach, co 14 dni. będą odbierane: 

05 styczeń (czwartek), 20 styczeń (piątek), 03 luty (piątek), 17 luty (piątek), 03 marzec (piątek), 17 marzec (piątek),  
31 marzec (piątek), 14 kwiecień (piątek), 04 maj (czwartek), 18 maj (czwartek), 01 czerwiec (czwartek), 19 czerwiec 
(poniedziałek), 03 lipiec (poniedziałek), 17 lipiec (poniedziałek), 31 lipiec (poniedziałek), 16 sierpień (środa),  
30 sierpień (środa), 13 wrzesień (środa), 27 wrzesień (środa), 11 październik (środa), 25 październik (środa),  
09 listopad (czwartek), 23 listopad (czwartek), 07 grudzień (czwartek), 21 grudzień (czwartek) 
 

Odpady zmieszane w pojemnikach, co 28 dni. będą odbierane: 

05 styczeń (czwartek), 03 luty (piątek), 03 marzec (piątek), 31 marzec (piątek), 04 maj (czwartek), 01 czerwiec 
(czwartek), 03 lipiec (poniedziałek), 31 lipiec (poniedziałek), 30 sierpień (środa), 27 wrzesień (środa), 25 październik 
(środa), 23 listopad (czwartek), 21 grudzień (czwartek) 
 

 
 

Odpady zmieszane w pojemnikach, co 14 dni. będą odbierane: 

09 styczeń (poniedziałek), 23 styczeń (poniedziałek), 06 luty (poniedziałek), 20 luty (poniedziałek), 06 marzec 
(poniedziałek), 20 marzec (poniedziałek), 03 kwiecień (poniedziałek), 18 kwiecień (wtorek), 05 maj (piątek), 19 maj 
(piątek), 02 czerwiec (piątek), 20 czerwiec (wtorek), 04 lipiec (wtorek), 18 lipiec (wtorek), 01 sierpień (wtorek),  
17 sierpień (czwartek), 31 sierpień (czwartek), 14 wrzesień (czwartek), 28 wrzesień (czwartek), 12 październik 
(czwartek), 26 październik (czwartek), 10 listopad (piątek), 24 listopad (piątek), 08 grudzień (piątek), 22 grudzień 
(piątek) 
 

Odpady zmieszane w pojemnikach, co 28 dni. będą odbierane: 

09 styczeń (poniedziałek), 06 luty (poniedziałek), 06 marzec (poniedziałek), 03 kwiecień (poniedziałek), 05 maj (piątek), 
02 czerwiec (piątek), 04 lipiec (wtorek), 01 sierpień (wtorek), 31 sierpień (czwartek), 28 wrzesień (czwartek),  
26 październik (czwartek), 24 listopad (piątek), 22 grudzień (piątek) 

 

Odpady zmieszane w pojemnikach, co 7 dni, będą odbierane w CZWARTKI. 
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Odpady zmieszane w pojemnikach, co 14 dni. będą odbierane: 

10 styczeń (wtorek), 24 styczeń (wtorek), 07 luty (wtorek), 21 luty (wtorek), 07 marzec (wtorek), 21 marzec (wtorek), 
04 kwiecień (wtorek), 19 kwiecień (środa), 08 maj (poniedziałek), 22 maj (poniedziałek), 05 czerwiec (poniedziałek),  
21 czerwiec (środa), 05 lipiec (środa), 19 lipiec (środa), 02 sierpień (środa), 18 sierpień (piątek), 01 wrzesień (piątek), 
15 wrzesień (piątek), 29 wrzesień (piątek), 13 październik (piątek), 27 październik (piątek), 13 listopad (poniedziałek), 
27 listopad (poniedziałek), 11 grudzień (poniedziałek), 27 grudzień (środa) 
 

Odpady zmieszane w pojemnikach, co 28 dni. będą odbierane: 

10 styczeń (wtorek), 07 luty (wtorek), 07 marzec (wtorek), 04 kwiecień (wtorek), 08 maj (poniedziałek), 05 czerwiec 
(poniedziałek), 05 lipiec (środa), 02 sierpień (środa), 01 wrzesień (piątek), 29 wrzesień (piątek), 27 październik (piątek), 
27 listopad (poniedziałek), 27 grudzień (środa) 
 

 
 

Odpady zmieszane w pojemnikach, co 14 dni. będą odbierane: 

11 styczeń (środa), 25 styczeń (środa), 08 luty (środa), 22 luty (środa), 08 marzec (środa), 22 marzec (środa),  
05 kwiecień (środa), 20 kwiecień (czwartek), 09 maj (wtorek), 23 maj (wtorek), 06 czerwiec (wtorek), 22 czerwiec 
(czwartek), 06 lipiec (czwartek), 20 lipiec (czwartek), 03 sierpień (czwartek), 21 sierpień (poniedziałek), 04 wrzesień 
(poniedziałek), 18 wrzesień (poniedziałek), 02 październik (poniedziałek), 16 październik (poniedziałek), 30 październik 
(poniedziałek), 14 listopad (wtorek), 28 listopad (wtorek), 12 grudzień (wtorek), 28 grudzień (czwartek) 
 

Odpady zmieszane w pojemnikach, co 28 dni. będą odbierane: 

25 styczeń (środa), 22 luty (środa), 22 marzec (środa), 20 kwiecień (czwartek), 23 maj (wtorek), 22 czerwiec (czwartek), 
20 lipiec (czwartek), 21 sierpień (poniedziałek), 18 wrzesień (poniedziałek), 16 październik (poniedziałek), 14 listopad 
(wtorek), 12 grudzień (wtorek) 
 

Bolewice, Lwówek 
Odpady zmieszane w pojemnikach, co 14 dni. będą odbierane: 

13 styczeń (piątek), 27 styczeń (piątek), 10 luty (piątek), 24 luty (piątek), 10 marzec (piątek), 24 marzec (piątek),  
07 kwiecień (piątek), 24 kwiecień (poniedziałek), 11 maj (czwartek), 25 maj (czwartek), 08 czerwiec (czwartek),  
26 czerwiec (poniedziałek), 10 lipiec (poniedziałek), 24 lipiec (poniedziałek), 07 sierpień (poniedziałek), 23 sierpień 
(środa), 06 wrzesień (środa), 20 wrzesień (środa), 04 październik (środa), 18 październik (środa), 02 listopad 
(czwartek), 16 listopad (czwartek), 30 listopad (czwartek), 14 grudzień (czwartek), 02 styczeń 2018 r. (wtorek)  
 

Odpady zmieszane w pojemnikach, co 28 dni. będą odbierane: 

27 styczeń (piątek), 24 luty (piątek), 24 marzec (piątek), 24 kwiecień (poniedziałek), 25 maj (czwartek), 26 czerwiec 
(poniedziałek), 24 lipiec (poniedziałek), 23 sierpień (środa), 20 wrzesień (środa), 18 październik (środa), 16 listopad 
(czwartek), 14 grudzień (czwartek) 

 

Odpady zmieszane w pojemnikach, co 7 dni, będą odbierane w CZWARTKI. 
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