
Szanowni mieszkańcy 
Od 1 lipca 2013r. na gminie ciąży obowiązek odbierania odpadów komunalnych, który 

rozpoczęła z tym dniem wykonywać. Uprzejmie prosimy o wyrażenie Państwa opinii na temat 
zasad gospodarki odpadami na terenie Gminy Zator, aby móc w przyszłości w większym stopniu 
zaspokoić Państwa oczekiwania. Prosimy zaznaczyć odpowiedź najbardziej zbliżoną do Państwa 
opinii. 

 
Po wypełnieniu ankiety prosimy o jej zwrot do Urzędu Miejskiego w Zatorze 
 

 

1.  Ogólna ocena funkcjonowania systemu   

Czy jest Pan/Pani zadowolona z funkcjonowania obecnego systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi: 

tak nie 
trudno 

powiedzieć 

   

 

2. Częstotliwość odbioru odpadów (Wybierając w ankiecie pola oznaczające zwiększenie 

częstotliwości danej usługi proszę pamiętać, że zwiększenie częstotliwości odbioru określonej frakcji odpadów 
spowoduje, że miesięczna stawka za odbiór odpadów komunalnych odpowiednio wzrośnie. 

Proponowana częstotliwość odbioru odpadów: wystarczająca niewystarczająca 
trudno 

powiedzieć 

Odpady komunalne zmieszane  - 17 razy w roku w 
budynkach jednorodzinnych, - 1 raz w tygodniu w 
budynkach wielorodzinnych 

 
 

 

Odpady segregowane  - 8 razy w roku w budynkach 
jednorodzinnych, - 2 razy w miesiącu w budynkach 
wielorodzinnych 

 
 

 

Odpady zielone - 10 razy w roku w systemie 
stacjonarnym 

 
 

 

Odpady wielkogabarytowe – 1 raz w roku objazdowo 
+ 2 razy w roku punkt stacjonarny 

 
 

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 2 razy 
w roku w systemie objazdowym 

 
 

 

Odpady niebezpieczne – 2 razy w roku w systemie 
objazdowym 

 
 

 

Odpady gruzu -  4 razy w roku w systemie 
stacjonarnym 

 
 

 

 
3. Cena odbioru odpadów komunalnych  

Jeżeli oczekuje Pan/ Pani zwiększenia 
częstotliwości odbioru odpadów komunalnych 
czy jest Pan/ Pani gotowy/a płacić więcej za ich 
odbiór i zagospodarowanie? 

tak nie 
tak, jeżeli opłata 

nie wzrośnie 
znacząco 

trudno 
powiedzieć 

 
  

 

 
Jeżeli na poprzednie pytanie zaznaczono TAK  

Jeżeli jest Pan/ Pani gotowy/a płacić za 
zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów 
komunalnych ile jest Pan/ Pani  gotowy/a płacić 
więcej za ich odbiór i zagospodarowanie?  

max. 10% 
więcej 

max. 25% 
więcej 

max. 75% 
więcej 

Więcej jeśli 
zapewni to 

wygodę 

 
 

  
 

 

Niezależnie od powyższego wysokość opłaty uzależniona jest od wyników przetargów na odbiór 
i zagospodarowanie odpadów oraz od ilości odpadów oddawanych  przez mieszkańców.  

 

Dodatkowe spostrzeżenia i uwagi:  

.................................................................................................................................................................................... 
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.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety  
 


