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Zgodnie  z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                                                                     

 (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) Wójt Gminy Rozdrażew informuje:   

   

1. W 2021 r. z terenu Gminy Rozdrażew odpady komunalne odbierane były od właścicieli 

nieruchomości przez następujące podmioty:   

a) Firmę Usługową "KOSZ" Sp. z o. o. ul. Wylotowa57, 63-400 Ostrów Wielkopolski - 

firma odbierała odpady od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,  

b) Firmę Handlowo - Usługową „LL Service” Laura Lehmannn, Nowa Wieś 22, 63-308   

Gizałki – firma odbierała odpady od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych,   

c) Firmę Usługową Eko - Kar Sp. z o. o. Sp. k. , ul. Polna 17, 63-440 Raszków – firma 

odbierała odpady od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych  

2. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, bioodpady stanowiące odpady 

komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone                           

do składowania zagospodarowane były w następujących instalacjach:     

    Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:     

a) instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów 

komunalnych, ul. Staroprzygodzka 121, 63-400 Ostrów Wielkopolski - Regionalny  

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o., ul. Staroprzygodzka   

121, 63-400 Ostrów Wielkopolski,   

b) instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych,   

Witaszyczki, ul. Mariusza Małynicza 1,  63-200 Jarocin - Zakład Gospodarki Odpadami 

Sp. z o. o. w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu, Witaszyczki, ul. Mariusza 

Małynicza 1, 63-200 Jarocin.   

c) instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych,        

Piotrowo Pierwsze 26/27, 64-020 Czempiń, zarządzana przez PreZero Recycling Zachód 

Sp. z o. o., Piotrowo Pierwsze 26/27, 64-020 Czempiń. 

Bioodpady stanowiące odpady komunalne:    

a) kompostownia odpadów zielonych oraz innych bioodpadów, Witaszyczki,                                          

ul.  Mariusza Małynicza 1, 63-200 Jarocin - Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o. o.                      

w Jarocinie -  Wielkopolskie Centrum Recyklingu,  Witaszyczki,                                                                  

ul. Mariusza Małynicza 1, 63-200 Jarocin.   

b) segment biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych – stabilizacji tlenowej              

oraz stabilizacji beztlenowej (fermentacji), Witaszyczki, ul. Mariusza Małynicza 1,                       

63 -200 Jarocin, zarządzany przez Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Jarocinie - 

Wielkopolskie Centrum Recyklingu, Witaszyczki, ul. Mariusza Małynicza 1,                                       

63-200 Jarocin, 
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c) Kompostownia pryzmowa, Genowefa, 62-540 Kleczew, zarządzana przez                                

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o., ul. Rzemieślnicza 21,                                       

62-540 Kleczew.  

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania:     

a) składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,  ul. Staroprzygodzka  121, 

63-400 Ostrów Wielkopolski.    

3. Osiągnięte w 2021 r. przez Gminę Rozdrażew wymagane poziomy przygotowania                               

do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:   

a) poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  

przekazywanych do składowania wynosi: 2,46%.   

b) poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych 

wynosi: 21%.  

c) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi: 37,53%.   

d) Poziom składowania wynosi: 1,53%. 

4. Osiągnięte w 2021 r. przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy 

z właścicielem nieruchomości wymagane poziomy przygotowania do ponownego użycia                    

i recyklingu odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów: 
 

Firma Usługowa Eko – Kar Sp. z o. o. Sp. k., ul. Polna 17, 63-440 Raszków:   

a) poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych 

wynosi: 26,14%.   

b) poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  

przekazywanych  do  składowania  wynosi:  0%.    

c) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi: 0%. 
    

Firma Handlowo – Usługowa „LL Service” Laura Lehmann, Nowa Wieś 22, 63-308 Gizałki:   

a) poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych 

wynosi: 11,13%.   

b) poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  

przekazanych  do składowania wynosi: 37,08%.   

c) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi: 0%.   
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5. Gmina Rozdrażew, ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew prowadzi Punkt Selektywnego Zbierania  

Odpadów Komunalnych. Jest on zlokalizowany na terenie oczyszczalni ścieków                                              

w Rozdrażewie - Rozdrażew ul. Koźmińska, 63-708 Rozdrażew. PSZOK jest czynny                                  

w następujące dni robocze:  

- w każdą środę miesiąca w godz. 7.00 -15.00  

- w trzecią sobotę miesiąca w godz. 9.00 -15.00   

W PSZOK nieodpłatnie przyjmowane są od właścicieli nieruchomości niżej wymienione 

odpady:  

1)papier, w tym tektura, opakowania z papieru i opakowania z tektury;  

2)metale, w tym opakowań z metali;  

3)tworzywa sztuczne, w tym opakowania z tworzyw sztucznych;  

4)opakowania wielomateriałowe; 

5)szkło, w tym opakowania ze szkła;  

6)bioodpady;  

7)przeterminowane leki;  

8)chemikalia;  

9)zużyte baterie i akumulatory;  

10)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;  

11)meble i inne odpady wielkogabarytowe;  

12)odpady budowlane i rozbiórkowe,/czysty gruz/ w ilości nie większej niż 300 kg/rok                          

z jednej nieruchomości rocznie;  

13)odpady gipsowo-kartonowe;  

14)zużyte opony wyłącznie od samochodów osobowych, w ilości do 4 szt. od jednego 

pełnoletniego mieszkańca rocznie;  

15)styropian opakowaniowy;   

16)niekwalifikujące się do odpadów medycznych odpady powstające w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 

monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;  

18)odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych;  

19)żarówki, świetlówki, lampy, termometry;  

20)szkło stołowe i żaroodporne, kryształy, ceramikę, porcelanę, fajans;  

21) lustra, szkło okienne, okna;  

22 )twardy plastik (zabawki, sztuczne kwiaty, wiaderka, doniczki);  

23) pojemniki i puszki po farbach i lakierach, pojemniki po aerozolach;  

24)małe opakowania po środkach owadobójczych i chwastobójczych używanych                           

w przydomowych ogrodach.  

 

6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu 

Gminy Rozdrażew odbiera GRUPA KOSZ sp. z o.o. ul. Sulmierzycka 51, 56-300 Wszewilki  

Można go również przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

zlokalizowanego na terenie oczyszczani ścieków w Rozdrażewie.  
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7. Rolnicy chcący pozbyć się zużytych opon rolniczych, folii, sznurków, siatek, worków                           

po nawozach mogą oddać  je na własny koszt, przekazując je firmom uprawnionym w tym 

zakresie.   

Najbliżej położoną firmą zajmującą się recyklingiem zużytych opon jest : Grupa RECYKL 

S.A., 63-100 Śrem, ul. Letnia 3.  

Firmą odbierającą odpady typu folie, worki, sznurki jest: Jopek Recykling Dawid Jopek, 

Fabianów ul. Przemysłowa 12, 63-330 Dobrzyca.   

   

   

  

   

   


