
Ankieta dla mieszkańców Gminy Lędziny, dotycząca odbioru popiołu 
 

Szanowni Państwo. 

Z uwagi na zgłaszane przez mieszkańców problemy dotyczące gromadzenia w okresie zimowym 

popiołu, Gmina Lędziny rozważa możliwość wprowadzenia zmian w jego odbiorze. W związku z powyższym 

prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jej wyniki pozwolą nam uwzględnić Państwa zdanie na ten temat. 

 

 

Położenie nieruchomości: ……………………………………………………………………………………………………………..…… 

1. Czy Pani/Pan wytwarza popiół  
Tak  �   Nie � 

Jeśli „Nie”, to prosimy przejść do pytania numer 7 

2. Posiadam piec *:  węglowy z podajnikiem / węglowy bez podajnika / inny wytwarzający popiół  

3. Rodzaj węgla *: węgiel kostka / węgiel groszek / miał / muły węglowe / inny ………………………….......... 

4. Szacowana ilość spalanego paliwa rocznie:  ……...........… [ton/rok] 

5. Czy liczba pojemników na popiół jest dla Pani/Pana wystarczająca?           

Tak  �   Nie � 

 Jeśli „Nie”, to prosimy podać ilość brakujących pojemników na popiół w okresie grzewczym:  

…………………………….…. [sztuk]  pojemników 120 l 

6. Czy ilość wywozów popiołu w miesiącu jest dla Pani/Pana wystarczająca?                      

Tak  �   Nie � 

7. Czy wyraża Pani/Pan zgodę na zwiększenie ilości wywozów popiołów w miesiącu, jeśli będzie się to 

wiązało ze wzrostem opłaty za wywóz odpadów? 

Tak  �   Nie � 

*
 niepotrzebne skreślić 

 

 
 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. 

 
 

Ankiety prosimy składać do 10 września 2016 r. w następujących miejscach: 

� Urząd Miasta Lędziny – Punkt Obsługi Mieszkańców  ul. Lędzińska 55 

� Miejska Biblioteka Publiczna – Centrala  ul. Lędzińska 86 

� Miejska Biblioteka Publiczna – Filia   ul. Hołdunowska 39 

� Przychodnia Rejonowa nr 2 - filia Goławiec  ul. Goławiecka 40 

� Miejski Zarząd Budynków - Targowisko Miejskie ul. Fredry 10a 
� Piekarnia Górki     ul. Szenwalda 86 

Ankiety można również oddać pracownikom firmy odbierającej odpady w terminach zbiórki odpadów. 

Dodatkowe ankiety dostępne są w wyżej wymienionych miejscach zbiórki, u pracowników firmy odbierającej 
odpady oraz na stronie internetowej www.ledziny.pl 

 
Wszelkich informacji dotyczących ankiety udziela Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych  
Urzędu Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, II piętro, pok. 201       tel. (32) 216 65 11 do 13, wew. 176, 125 i 127   


