Skórzec dn. 29 czerwca 2012r.

Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy Skórzec
Zmieniona w ubiegłym roku ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła
na gminy zadanie przejęcia z dniem 1 lipca 2013r. od właścicieli nieruchomości obowiązków,
związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Przygotowanie
do realizacji tego obowiązku wymaga możliwie jak najdokładniejszej wiedzy o ilościach
i rodzajach odpadów komunalnych, wytwarzanych na terenie naszej gminy. Wiedza ta
pozwoli nam na prawidłowe określenie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów, a tym
samym na określenie wysokości opłat, które wszyscy będziemy ponosić.
W związku z powyższym zwracamy się do Państwa o rzetelne wypełnienie załączonej
na odwrocie ankiety. Mając świadomość nadchodzących zmian prosimy również o sumienne
wypełnianie nałożonego obowiązku oraz zaangażowanie i czynne uczestnictwo w nowym
systemie gospodarowania odpadami

Wójt Gminy Skórzec
Stanisław Kaliński

ANKIETA DOTYCZĄCA GOSPODAROWANIA ODPADAMI
1. Ilość osób w gospodarstwie domowym :
 Zameldowanych ………………………….
 Faktycznie zamieszkujących……………….
2. Ile odpadów komunalnych powstaje w Państwa gospodarstwie
w ciągu miesiąca – wybrać wielkość pojemnika i podać liczbę :
 Pojemnik 140 litrów (0,14m³)………….szt.
 Pojemnik 240 litrów (0,24m³)………… szt.
 Pojemnik 1100 litrów (1,1m³)……..….. szt.

domowym

3. Czy segregują Państwo odpady :
 Tak
 Nie
4. Czy w związku z wprowadzeniem niższej opłaty za segregowane odpady zamierzają
Państwo segregować odpady:
 Tak
 Nie
5. Ilość segregowanych odpadów, która będzie powstawała w ciągu miesiąca
w Państwa gospodarstwie - podać liczbę worków 120 litrowych:
 Plastik - ……………….
 Szkło - ……………….
 Metal - ……………….
 Papier - ……………….
6. Czy w Państwa gospodarstwie powstają odpady zielone – biodegradowalne.(tj. ścięte
trawy, kwiaty, liście, chwasty, ścięte gałązki drzew, krzaków i żywopłotów) oraz odpady
kuchenne
(resztki
żywności,
obierki,
odpady
po
owocach
i warzywach, zwiędłe kwiaty itp.)
 Tak. - Proszę oszacować ile kilogramów na miesiąc ……………….
 Nie
7. W jaki sposób są gromadzone i zagospodarowywane odpady zielone.
 W workach lub pojemnikach przekazywane firmie odbierającej odpady
 Przydomowa kompostownia – zagospodarowane we własnym zakresie


WYPEŁNIONĄ ANKIETĘ NALEŻY ZWRÓCIĆ DO ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ W SKÓRCU POK. NR 8 OSOBIŚCIE LUB PRZEKAZAĆ SOŁTYSOWI.
DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY.

