Anketa obce Pačejov k odpadovému hospodářství
Dobrý den,
věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. Od roku 2024 se nesmí na skládky
ukládat odpad, který je nějakým způsobem využitelný. Netříděním se tak v naší obci bude postupně výrazně
zvyšovat poplatek za skládkování komunálního odpadu.
Například popel ze spalování uhlí je možné od letošního roku sbírat odděleně od komunálního odpadu do
samostatných nádob, které chceme v naší obci zavést, a tak nás bude stát likvidace každé tuny takto
odděleného popela výrazně méně než každá jiná tuna odpadu, která se odveze v současné době v popelnicích.
A neznamená to nic jiného, než stejně tak jako pečivě třídíme papír, plasty a sklo, vytřídit v blízké budoucnosti
popel. Tato anketa je jednou z cest, jak se na snižování nákladů spojených s likvidací odpadů v naší obci
připravit.
Je opravdu ku škodě všech vyhazovat popel do popelnice s dalším odpadem, vézt ho do spalovny společně s
dalším odpadem, a ještě jednou to tam spálit, a ještě za to platit.

Anketu je možné vyplnit i na internetu:
https://www.survio.com/survey/d/S1X3T5J9P2T1S6W1J
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Kolika členná domácnost jste?
Je vám současný systém hospodaření s odpadem v obci
srozumitelný?
Jaká paliva k topení a vaření využíváte?
Jestli jiné, specifikujte:

ano

ne

uhlí
dřevo
plyn
elektřina

Jakou máte týdenní produkci popela?
(zkuste prosím odhadnout v kg)
Jak v současné době s popelem nakládáte?
Pokud jinak, napište jak:

……………….
neprodukuji popel
kompostuji
vyhazuji do popelnice
jinak
plastovou
kovovou
ano
ne

Jakou máte svou nádobu na komunální odpad, kam případně
odkládáte i popel
Považujete připravovanou úpravu nakládání s popelem za
užitečnou a přínosnou pro obec, životní prostředí?
Co byste chtěli v odpadovém hospodářství obce změnit nebo zavést:

8
9
10
10
11

Uveďte prosím svoje číslo popisné (případně evidenční)
Souhlasím se zpracováním dat

ano

ne

Vaše příjmení (velká písmena)
Uveďte na sebe kontakt prosím: tel.:

mail:

Dotazník bude skartován po zpracování dat, nejpozději do 6 měsíců od doručení.
S poděkováním Zastupitelstvo obce Pačejov (www.pacejov.cz), Dobrovolný svazek obcí Horažďovicko
(www.dsohorazdovicko.cz) a Centrum sdílení zkušeností, z.ú. (www.cesz.cz)

