
ANKIETA DLA WŁAŚCICIELI DZIAŁEK REKREACYJNYCH W GMINIE WODZIERADY 

Zwracam się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety, z której zebrane informacje pomogą opracować 

gminny system odbioru odpadów z terenu nieruchomości w gm. Wodzierady. Zgodnie z ustawą o 

utrzymaniu porządku i czystości system odbioru odpadów ma się samofinansować, tzn. za taką 

wartość opłaty jaką wnoszą właściciele nieruchomości gmina zobowiązana jest odebrać określoną 

ilość odpadów ( nie większą i  nie mniejszą niż wynikającą z iloczynu stawki za odbiór odpadów i ich 

ilość, czyli jeśli 1t odpadu kosztuje 1259 zł a  1 kg 1,259 zł to dzieląc opłatę w wysokości 160 zł przez 

cenę 1 kg otrzymujemy 201 kg w całym sezonie). W związku z powyższym na 2021 rok proponuje się 

następujące rozwiązania: 

(Proszę zaznaczyć maksymalnie 2 odpowiedzi) 

☐ Zawarcie umowy indywidualnej przez każdego właściciela działki letniskowej z firmą 

odbierającą odpady i przedłożenie jej w UG Wodzierady. Na dzień wypełnienia niniejszej ankiety po 

rozeznaniu wśród firm odbierających odpady orientacyjna cena odbioru 1 worka o pojemności 120l 

wynosi  36,90 zł,  a pojemnika o pojemności 120l - 73,80 zł.   

☐ Odbiór odpadów w ramach dotychczasowego gminnego systemu następujących frakcji: 

zmieszane (komunalne), tworzywa sztuczne i metale oraz odpady biodegradowalne (przy każdym 

odbiorze w/w frakcji maksymalnie 1 worek). Częstotliwość odbioru w/w frakcji raz na 2 miesiące. 

Poniżej zamieszczony jest przykładowy harmonogram odbioru. Jeśli  zaproponowane terminy odbioru 

nie są zgodne z PANA/PANI oczekiwaniami proszę zaznaczyć inne terminy zachowując jednocześnie 

częstotliwość  raz na 2 miesiące ( bądź maksymalnie 3 terminy odbiorów w trakcie całego sezonu tj. od 

maja do października).  

 

 



 

☐ Możliwość zakupienia worków na odpady w UG Wodzierady i zgłoszenie potrzeby ich odbioru 

firmie wywozowej. Szacunkowy koszt odbioru 1 worka o pojemności 120l wynosi 36,90 zł. Dokładna 

cena będzie podana po rozstrzygnięciu przetargu na odbiór odpadów.  

☐ Inna propozycja (proszę dokładnie opisać w jaki sposób gmina ma zapewnić odbiór odpadów z 

działek letniskowych mając na uwadze cenę odpadów 1,259 zł za 1 kg i opłatę jaką wnoszą właściciele 

działek rekreacyjnych tj. 160zł za cały sezon tak aby odbiór odpadów samofinansował się). 
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Wypełnioną ankietę proszę przekazać lub przesłać na adres: Wodzierady 

24, 98-105 Wodzierady lub na adres email: urzad@wodzierady.pl  

 

 

Dziękujemy za poświęcony czas 

 

 

 

GMINA WODZIERADY 
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