
Przygotowanie materiałów do koncepcyjnego projektu wstępnego 

budowy biogazowni komunalnej PEC Gliwice Sp. z o.o. 

 

Ankieta 

dotycząca możliwości odbioru niezagospodarowanej frakcji organicznej odpadów 
komunalnych z gospodarstw domowych 

 
Uwaga! W niniejszej ankiecie odpady rozumiane są jako wszelkie biodegradowalne pochodzące z kuchni 

oraz resztki z talerzy: 

• Resztki jedzenia zarówno ugotowane jak i surowe, takie jak: mięso, ryby, warzywa, owoce, jajka, 

mleko, mąka, ryż i makaron 

• Kości z mięsa i kości z ryb, odpady z patroszenia oraz odpady ze skorupiaków (raki, krewetki) 

• Obierki z owoców i warzyw oraz skorupki z jajek 

• Przeterminowane produkty spożywcze bez opakowań 

• Chleb, ciasta i ciasteczka, bułeczki 

• Fusy z kawy i herbaty (wraz z papierowym filtrem) 

• Zwiędłe kwiaty cięte i kwiaty doniczkowe 

• Papierowe ręczniki kuchenne i serwetki 

• Resztki po popcornie, cukierki i czekolady 

 

1. Liczba osób w gospodarstwie: ……, w tym osób dorosłych ………. 

2. Jak dzisiaj zagospodarowane są odpady: 

a) wszystkie wyrzucane do odpadów zmieszanych   ☐ 

b) segregowane, oddzielnie pochodzenia zwierzęcego i roślinnego ☐  

c) inaczej. Jak:  

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

3. W jaki sposób gromadzone są odpady: 

a) w kontenerach         ☐ 

b) w workach         ☐ 

4. Ile szacunkowo kilogramów dziennie/tygodniowo powstaje w gospodarstwie: 

a) wszystkich biodegradowalnych             …………………… / ………………… kg  

b) pochodzenia zwierzęcego  …………………… / ………………… kg 

c) pochodzenia roślinnego   …………………… / ………………… kg 

Uwaga. W przypadku trudności w oszacowaniu masy odpadów określ: 

- objętość pojemnika lub worka na odpady: …………………….. litrów 

- liczba pojemników lub worków wyrzucanych tygodniowo: …………… sztuk 

- szacunkowy udział objętościowy odpadów pochodzenia zwierzęcego: ………..% 

- szacunkowy udział objętościowy odpadów pochodzenia roślinnego: ………..% 

 

 



5. Czy ilość powstających odpadów zmienia się w zależności od sezonu/okresu? Jeżeli 

tak, proszę oszacować zmienność w % przyjmując za 100% miesiąc, dla którego 

dokonano szacunków w punkcie 4: 

Sty  lut  mar  kwi maj  cze  lip  sie  wrz  paź  lis  gru 
            

 

6. Czy jesteś skłonny prowadzić dodatkową selektywną zbiórkę biodegradowalnych 

odpadów kuchennych w specjalnie do celu przeznaczonych workach 

biodegradowalnych ? 

a) Tak, chcę przyczynić się do ochrony środowiska   ☐ 

b) Nie, nie jestem zainteresowany     ☐ 

7. Inne informacje, wg Ciebie istotne z punktu widzenia podejmowanego 

przedsięwzięcia. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dziękujemy! 

 

Zarząd PEC-Gliwice Sp. z o.o. 


