Załącznik do zarządzenia
nr SP.0050.1.64.2012
z dnia 5 października 2012r.
Szanowna Pani / Szanowny Panie!

Niniejsza ankieta jest częścią prowadzonych konsultacji społecznych, dotyczących realizacji zmian
w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którymi gminy mają obowiązek
zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy. Wyniki tej ankiety zostaną przedstawione Prezydentowi Miasta,
a następnie Radzie Miasta, która w drodze uchwały określi zasady gospodarki odpadami na terenie
Miasta Ruda Śląska.

O ile nie zaznaczono inaczej, prosimy o zaznaczenie tylko jednej odpowiedzi w każdym pytaniu.

1.

Czy jest Pani/Pan zadowolona/ny z obecnego sposobu wywozu śmieci z Pani / Pana
gospodarstwa domowego?

□
2.

Tak

□

Nie

Czy segreguje Pani / Pan śmieci?

□

Tak

□

Nie

3. Czy uważa Pani / Pan, że opłata za wywóz śmieci powinna być wyliczana w oparciu
o (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź):

4.

□

liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,

□

ilość zużytej wody z danej nieruchomości,

□

powierzchnię lokalu mieszkalnego,

□

stawkę opłaty od gospodarstwa domowego, uchwaloną przez Radę Miasta.

Co uważa Pani/Pan za najistotniejszy cel do realizacji dla samorządowej gospodarki
śmieciami?
(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

□
□
□
5.

najniższe opłaty
wysoki stopień recyclingu

□
□

kompleksowość systemu
nowe technologie

inny (jaki) ………………

Jak często powinna być uiszczana przez mieszkańców opłata za wywóz i zagospodarowanie
śmieci?

□

raz na miesiąc

□

raz na dwa miesiące

□

raz na kwartał

6.

7.

8.

9.

Jak powinna być obliczana opłata za odbiór gruzu?

□

powinna być wliczona w podstawową opłatę za śmieci

□

powinna być obliczana osobno na podstawie faktycznej ilości wytworzonego gruzu

Na jakich zasadach powinien być zorganizowany odbiór gruzu?

□

powinien być odbierany na zasadzie harmonogramu

□

powinien być odbierany „na telefon”

Jak powinna być obliczana opłata za odbiór liści i trawy?

□

powinna być wliczona w podstawową opłatę za śmieci

□

powinna być obliczana osobno na podstawie faktycznej ilości wyrzucanych liści i trawy

Na jakich zasadach powinien być zorganizowany odbiór liści i trawy?

□

powinny być odbierane na zasadzie harmonogramu

□

powinny być odbierane „na telefon”

10. Jak powinna być obliczana opłata za odbiór tzw. „gabarytów” (np. zużytych mebli)?

□

powinna być wliczona w podstawową opłatę za śmieci

□

powinna być obliczana osobno na podstawie faktycznej ilości wyrzucanych „gabarytów”

11. Na jakich zasadach powinien być zorganizowany odbiór tzw. „gabarytów” (np. zużytych
mebli)?

□

powinny być odbierane na zasadzie harmonogramu

□

powinny być odbierany „na telefon”

12. Jak powinna być obliczana opłata za odbiór tzw. „elektrośmieci” (np. starych pralek,
lodówek itd.)?

□

powinna być wliczona w podstawową opłatę za śmieci

□

powinna być obliczana osobno na podstawie faktycznej ilości wyrzucanych „elektrośmieci”

13. Na jakich zasadach powinien być zorganizowany odbiór tzw. „elektrośmieci” (np. starych
pralek, lodówek, telewizorów, świetlówek itd.)?

□

powinny być odbierane na zasadzie harmonogramu

□

powinny być odbierane „na telefon”

14. Czy firma odbierająca śmieci z Pana/Pani nieruchomości powinna wyposażyć ją w kubły
na śmieci?

□

tak, chcę żeby firma wyposażyła za dodatkową opłatą moją nieruchomość w kubły na śmieci

□

nie, chcę wyposażyć swoją nieruchomość w kubły na śmieci we własnym zakresie

Metryczka
M1.

Proszę zaznaczyć płeć:
1. Kobieta

2. Mężczyzna

M2.

Proszę napisać ile ma Pani / Pan lat? ..........

M3.

Czy mieszka Pani / Pan na stałe w Rudzie Śląskiej?
1. Tak

M4.

2. Nie

Czy mieszka Pani/Pan:
1. Budynek należący do zasobów spółdzielni mieszkaniowej
2. Budynek należący do wspólnoty mieszkaniowej
3. Dom jednorodzinny
3. Inne (jakie) .........................................

Dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie ankiety.
Dodatkowych informacji na temat poddany konsultacjom udziela Ewa Wyciślik, Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Swoje pytania, wnioski i uwagi prosimy kierować
na adres elektroniczny: prezydent@ruda-sl.pl

