
Szanowni mieszkańcy  

 

W ubiegłym roku podjęliśmy jako samorząd gminny działania zmierzające do zmniejszania 

nakładów, jakie ponosimy na zagospodarowanie odpadów.  Wprowadziliśmy rozdział szkła na bezbarwne 

i kolorowe, rozdział popiołu od odpadów zmieszanych, a worki do bioodpadów zastąpiliśmy zakupionymi 

przez gminę pojemnikami dla gospodarstw, które  nie zdecydowały się na ich kompostowanie. Wszystkie 

te działania oraz przestrzeganie przez zdecydowaną większość mieszkańców zasad segregacji odpadów 

pozwoliły na uzyskanie niższych stawek opłat za zagospodarowanie odpadów w Zakładzie Gospodarki 

Odpadami w Jarocinie, gdzie od 2020r. (dzięki zniesieniu obowiązującej wcześniej regionalizacji) trafiają 

odpady komunalne z naszej gminy.  Uzyskane w ten sposób w  pierwszym półroczu 2022r. oszczędności, 

w porozumieniu z  Radą Gminy, zdecydowaliśmy się zainwestować w zakup koszy do odpadów 

szklanych. Dzięki temu również one objęte będą niższą stawką, przewidzianą dla odpadów     

niezanieczyszczonych. Odpady w workach, z wyjątkiem tworzyw sztucznych, ZGO Jarocin traktuje 

bowiem jako zanieczyszczone i obejmuje wyższą ceną.  Inicjatywa ta, podobnie jak wymienione 

na wstępie mają służyć możliwie najdłuższemu utrzymaniu stawki opłaty uiszczanej przez mieszkańców, 

mimo  prognozowanego wzrostu kosztów zarówno zbiórki, jak i zagospodarowania poszczególnych 

odpadów. Wierzymy, że zmiana ta ułatwi również gromadzenie odpadów szklanych.  

Każdy właściciel nieruchomości otrzyma do użytkowania dwa pojemniki koloru zielonego oraz 

dwie naklejki, które należy nakleić na przednie części pojemników. Ze względu na ilość pojemników 

niemożliwe jest dostarczenie ich do każdej posesji. Będą one przekazywane mieszkańców wg 

następującego harmonogram: 

 

L.p. Miejscowość termin  

1. Maciejew – przy świetlicy wiejskiej 12 września w godz. 10.00-12.00 

2. Dąbrowa – przy remizie OSP 13 września w godz. 10.00-13.00 

3. Nowa Wieś – przy remizie OSP 14 września w godz. 10.00-13.00 

4. Grębów – przy świetlicy wiejskiej 15 września w godz. 10.00-13.00 

5. Trzemeszno – przy remizie OSP  16 września w godz. 10.00-12.00 

6. Rozdrażew  17 września w godzinach:  

- przy hali sportowej – ul. Powstańców Wlkp. 9.00 -12.00. 

- skwer przy ul. Sikorskiego/przy byłej kawiarni/ 9.00 -12.00 

- przy remizie OSP – ul. Przemysłowa 12.30 –15.30 

- przy Przedszkolu /parking ul. Krotoszyńska/  12.30 –15.30 

7. Wolenice – przy świetlicy wiejskiej 19 września w godz.10.00-12.00  

8. Dzielice – przy remizie OSP 21 września w godz. 10.00-13.00  

9. Rozdrażewek – przy świetlicy wiejskiej 22 września w godz. 10.00-12.00 

10. Budy – przy świetlicy wiejskiej 23 września w godz. 10.00-12.00 

11. Wyki – przy świetlicy wiejskiej 23 września w godz. 12.30-14.30 

12. Chwałki – u sołtysa wsi 

 

 w dniach 12 - 16 września  

w godz. 8.00-13.00 

13. Henryków – u sołtysa wsi  14 września w godz. 10.00-16.00  

i 18.30 –20.00 

14. Dębowiec – u p. Sławomira Frąckowiaka do 16 września 

 

Jednocześnie informujemy, że we wrześniu firma KOSZ nie będzie przekazywać worków 

do odpadów szklanych, natomiast w październiku będzie odbierać wyłącznie odpady szklane wystawione 

w pojemnikach. Prosimy o przestrzeganie zasad segregacji przewidzianych dla odpadów szklanych. 

Jednocześnie przypominamy, że do koszy nie wolno wrzucać szyb, luster, żarówek, świetlówek – tego 

typu odpady należy dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

w Rozdrażewie.                                                                                                                                
                                                                            

                                                                        Mariusz Dymarski  

                                                                                                                          Wójt Gminy Rozdrażew 

 


