
ANKIETA

Białogardzkie  Towarzystwo  Budownictwa  Społecznego  Sp.  z  o.  o.  na  podstawie
otrzymanego pisma Burmistrza Białogardu OŚ.7032.3.8.2022, przygotowało dla Państwa ankietę
w  sprawie  proponowanych  zmian  w  zakresie  usług  gospodarowania  odpadami  komunalnymi
wytwarzanymi na terenie miasta oraz zmiany w systemie i uchwały Rady Miejskiej Białogardu.

W celu zabrania głosu w ww. sprawie, zachęcamy Państwa do wypełnienia krótkiej ankiety
i dostarczenia do biura BTBS  ul. S.K. Wyszyńskiego 18 w Białogardzie lub przesłanie na e-mail:
biuro@tbs-bialogard.pl w możliwe najszybszym terminie. 

Proponowane zmiany w systemie i w uchwały Rady Miejskiej Białogardu dotyczą:

     TAK     NIE
1)  ograniczenie  przyjmowania  w  PSZOK  odpadów  budowlanych
i  rozbiórkowych  z  gospodarstw  domowych  do  200  kg  w  roku
kalendarzowym z jednej nieruchomości lub jednego lokalu mieszkalnego
w przypadku zabudowy wielorodzinnej,
2)  ograniczenia  przyjmowania  w  PSZOK zużytych  opon  –  do  4  sztuk
w  roku  kalendarzowym  z  jednej  nieruchomości  lub  jednego  lokalu
mieszkalnego w przypadku zabudowy wielorodzinnej,
3) rezygnacji (zawieszenie na najbliższy rok lub 2 lata) z przeprowadzenia
akcji  odbioru  odpadów  wielkogabarytowych,  ale  jednocześnie
niewprowadzenia  ograniczeń  przyjmowanych  odpadów
wielkogabarytowych w PSZOK,
4) wprowadzenia cennika na odpady budowlane i  rozbiórkowe oraz na  
opony, za  przekazane przez  właściciela  nieruchomości  do  PSZOK tych  
odpadów w ilości większej niż określone w pkt 1 i 2,
5) wprowadzenie dla mieszkańców możliwości korzystania z dodatkowego
modułu w aplikacji na telefon Ecoharmonogram PSZOK, która umożliwi
rejestrowanie  przez  właściciela  nieruchomości  lub  lokalu  mieszkalnego
ilość oddanych odpadów z nieruchomości do PSZOK, przy zastosowaniu
kart  z  indywidualnym  kodem  kreskowym  wydawanym  przez  Miasto
i PSZOK,
6)  zmniejszenia  częstotliwości  odbierania  odpadów  komunalnych
z budynków wielolokalowych w zakresie odpadów:
a) niesegregowanych (zmieszanych):
- z: „dwa razy w tygodniu” na: „dwa razy w tygodniu w okresie od IV do X
i raz na tydzień w okresie od XI do III”
b) papieru:
- z: „raz na tydzień” na: „raz na dwa tygodnie”,
7)  zmniejszenia  częstotliwości  odbierania  odpadów  komunalnych
z  budynków  mieszkalnych  jednorodzinnych  w  zakresie  odpadów
niesegregowanych (zmieszanych):
- z: „raz na dwa tygodnie” na: „raz na dwa tygodnie w okresie od IV do X
i raz na miesiąc w okresie od XI do III”.


