
Przygotowanie materiałów do koncepcyjnego projektu wstępnego 

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

 

Ankieta 

dotycząca możliwości odbioru odpadów komunalnych od przedsiębiorstw zajmujących ich 
się utylizacją/zagospodarowaniem 

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

kuchni (oleje po smażeniu, obierki, skórki, przeterminowane produkty spożywcze bez opakowań itp.), 

resztki z talerzy, zielone zebrane z terenów miejskich i odebrane z gospodarstw indywidualnych, po 

wycinkach, sprzątaniu w ogrodach czy parkach, bez uwzględnienia wszystkich innych typu szkło, metal, 

papier itp. 

1. Ilość zebranych odpadów biodegradowalnych ogółem w kg: 

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

2. Ilość zebranych odpadów pochodzenia roślinnego w kg: 

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

3. Ilość zebranych odpadów pochodzenia zwierzęcego w kg: 

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

4. Szacowana miesięczna ilość odpadów biodegradowalnych w odpadach zmieszanych

         ……………………………………… kg 

5. Czy istnieje możliwość prowadzenia przez Twoje przedsiębiorstwo separacji 

odpadów biodegradowalnych z odpadów zmieszanych: 

Tak        ☐ 

Nie        ☐ 

6. Czy w przedsiębiorstwie istnieją plany zagospodarowania odpadów 

biodegradowalnych: 

Tak        ☐ 

Nie        ☐ 

7. Czy jesteś skłonny zmienić obecny sposób utylizacji odpadów biodegradowalnych i 

przestąpić do systemu zbiórki odpadów na rzecz biogazowni komunalnej: 

Tak        ☐ 

Nie        ☐ 

8. Czy istnieją jakiekolwiek ograniczenia dla przekazywania przez Twoje 

przedsiębiorstwo odpadów biodegradowalnych na rzecz biogazowni komunalnej.  

Tak        ☐ 

Nie        ☐ 

Jeżeli tak, to jakie ? 



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

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

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

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

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

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

9. Czy oczekujesz wynagrodzenia za przekazywanie odpadów biodegradowalnych na 

rzecz biogazowni komunalnej.  

Tak        ☐ 

Nie, możliwe jest przekazywanie nieodpłatne ☐ 

10. Czy istnieje możliwość obsługi przez Twoje przedsiębiorstwo zbiórki odpadów 

biodegradowalnych przez mieszkańców do specjalnie do tego celu przystosowanych 

torebek?   

Tak                                                                          ☐ 

Nie                                                                                 ☐ 

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

przedsięwzięcia. 

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

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

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

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

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

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

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

 

Dziękujemy! 

Zarząd PEC-Gliwice Sp. z o.o. 

 


