
ANKIETA  
DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI PRYWATNYCH 

 
W dniu 1 stycznia 2012 zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(Dz. U. z 2012, poz. 391), gminy zostały zobowiązane  zgodnie z art. 3 ustawy  do zapewnienia czystości i porządku na 
swoim terenie oraz stworzenia warunków niezbędnych do ich utrzymania. 

Ankieta ma związek z podjętymi przez gminę działaniami mającymi na celu wdrożenie nowego systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi i ma charakter wyłącznie informacyjny. Dane w niej zawarte zostaną wykorzystane do 
przygotowania przetargu, którego celem będzie wyłonienie wykonawcy odbierającego odpady komunalne z terenu gminy 
oraz ustalenie wysokości oraz metody naliczania tzw. ,,opłaty śmieciowej”. 

 
W celu opracowania jak najlepszych rozwiązań prosimy o wypełnienie ankiety. 
1. Jaka jest aktualna opłata za wywóz odpadów komunalnych z Pani/Pana nieruchomości: …...........……/zł 
miesięcznie. 
2. Jak często opróżniane są  pojemniki na odpady w miesiącu:...................................................................................... 
ilość pojemników ……………………..,  o pojemności w 
litrach................................................................................................ 
3. Czy obecna częstotliwość opróżniania pojemników na odpady jest wystarczająca dla Pani/Pana 
nieruchomości?: 
TAK □     NIE □  
Jeśli NIE, to proszę podać ja często powinny być wywożone odpady z Pani/Pana nieruchomości?:..................................... 
…............................................................................................................................................................................................. 
3. Czy uważa Pani/Pan, że obecny system segregowania odpadów w Pani/Pana gminie funkcjonuje prawidłowo?      
TAK □     NIE □  
Jeśli NIE, proszę podać, dlaczego……………………………………………………………….................................................... 
….............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
4. Czy w Pani/Pana miejscu zamieszkania jest możliwość segregacji odpadów? 
TAK □   NIE □  
5. Jeżeli tak, to czy segreguje Pani /Pan odpady? 
TAK □   NIE □  
6. Jeśli TAK, to które? 
□ makulatura,                                                                       
□ szkło,                                                                                 
□ metale,                                                                              
□ tworzywa sztuczne,                                                           
□ odpady niebezpieczne (np. baterie, leki),  
□ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,                        
□ odpady organiczne (np. odpady kuchenne, z pielęgnacji ogrodu),     
□ inne (podać jakie)? ……………………………………………………………………………….................................................. 
…............................................................................................................................................................................................. 
Jeśli NIE, proszę napisać dlaczego …................................................................................................................................. 
….............................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................. 
…............................................................................................................................................................................................................................................. 

 
7. Co jest dla Pani/Pana największym utrudnieniem w selektywnej zbiórce? 
□ brak pojemników na posegregowane odpady,                               
□ duża odległość do pojemników w zabudowie wielorodzinnej,     
□ brak warunków w domu lub mieszkaniu do segregacji,                
□ inne : ………………………………………………………………………………........................................................................ 
…............................................................................................................................................................................................. 
8. Jeśli obecnie nie segreguje Pani/Pan odpadów, to czy byłaby/byłby Pani/Pan chętna/y segregować odpady w 
przyszłości?  
TAK □   NIE □  
Jeśli NIE, to prosimy podać, dlaczego: …............................................................................................................................... 
…............................................................................................................................................................................................. 
9. Jeśli TAK, to co by zmotywowało Panią/Pana do prowadzenia segregacji?  
□ niższa opłata za odbiór odpadów posegregowanych, 
□ bezpłatny pojemnik na odpady surowcowe, 
□ możliwość bezpłatnego dostarczenia odpadów do punktów położonych w pobliżu miejsca zamieszkania, 
□ inne:……………………………………………………………………………………………………………………….................... 
10. Jeśli TAK, to które odpady mogłaby/mógłby Pani/Pan zbierać w sposób selektywny? 
□ makulatura,                   



□ szkło,                            
□ metale,                          
□ tworzywa sztuczne,          
□ odpady niebezpieczne (np. baterie, leki),   
□ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,   
□ odpady biodegradowalne (np. odpady kuchenne, z pielęgnacji ogrodu),    
□ inne (podać jakie)?: …………………………………………………………………………………………………………………. 
….............................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
10. W jaki sposób odpady biodegradowalne (tj: odpady kuchenne, odpady zielone pochodzące z pielęgnacji 
ogrodów obecnie gromadzone są na Pani/Pana  nieruchomości? 
□ w pojemnikach na odpady komunalne 
□ w workach  
□ przydomowy kompostownik  
□ w inny sposób (podać jaki?)................................................................................................................................................. 
….............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
11. Który sposób gospodarowania odpadami komunalnymi ulegającymi biodegradacji (tj: odpady kuchenne, 
odpady zielone pochodzące z pielęgnacji ogrodów jest właściwy dla Pani/Pana posesji: 
□  kompostownik na własnej posesji 
□  odbiór przez firmę wywozową 
12. Jak według Pani/Pana powinna być naliczana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
(w zależności od czego?) 
□ od liczby mieszkańców zamieszkujących dana nieruchomość 
□ od ilości zużytej wody w danej nieruchomości  
□ od powierzchni lokalu mieszkalnego 
□ od gospodarstwa domowego 
13. Dodatkowe informacje: 
Proszę zaznaczyć odpowiednio: 
wiek:    do 15 lat  □   16 - 25 lat □   26 - 45 lat □   46 - 65 lat □   powyżej 65 lat □  

płeć:       Kobieta   □               Mężczyzna  □  

miejsce zamieszkania:        blok wielorodzinny  □              dom jednorodzinny  □      inne  □  

                                                                                      
Wypełnioną ankietę prosimy przesłać pocztą na adres  Urząd Gminy Dobromierz, Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz, 
lub przekazać do Referatu Budownictwa i Rolnictwa, pok. Nr 13, lub przesłać pocztą elektroniczną  e-mail: 
ug@dobromierz.pl ,  lub przekazać Sołtysowi.  
Informacje na temat ankiety oraz wdrażania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi można uzyskać 
pod numerem tel. 074/ 8586217 wew. 30  oraz na stronie internetowej www.dobromierz.pl 
 
 
 
 
 

                                                   Dziękujemy za wypełnienie ankiety!  
                                                Zebrane wyniki będą dla nas wielką pomocą 

 
 
 
 

                                                                                                              Z poważaniem 
                                                                                                            Wójt Gminy Dobromierz 

                                                                                                           Jerzy Ulbin 
 

 
 

 
   
 
 
 


