
WYNIKI ANKIETY DOTYCZĄCEJ GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 
PRZEPROWADZONEJ NA TERENIE GMINY GRUTA. 

Szanowni Państwo, 

W ostatnim kwartale 2017 roku przeprowadziliśmy  ankietę dotycząca 
gospodarki odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy. Celem ankiety było 
poznanie Państwa opinii na temat funkcjonowania systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi. 

Ankieta miała charakter anonimowy. Można było ją pobrać elektronicznie i też w 
ten sam sposób wygenerować odpowiedzi lub pobrać ją w siedzibie tut. Urzędu. 
Ankietę wypełniło 120 ankietowanych w tym 104 osoby elektronicznie i 16 w 
sposób tradycyjny w formie papierowej. Biorąc pod uwagę liczbę nieruchomości, 
stanowi to 7,7 % liczby gospodarstw domowych. 

Pierwsze pytanie dotyczyło opinii Państwa na temat funkcjonowania systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi. W następujący sposób odpowiadano: 

1. bardzo dobrze - 19,2% ( 20 odpowiedzi) 

2. dobrze - 31.7% ( 33 odpowiedzi) 

3. średnio - 18,3% ( 19 odpowiedzi) 

4. źle - 13,5% ( 14 odpowiedzi) 

5. bardzo źle - 17,3% ( 18 odpowiedzi) 

 



 

Następne pytanie ankiety dotyczyło zadowolenia Państwa z wykonywania 
usługi odbioru odpadów komunalnych i ich zagospodarowania przez firmę 
obsługującą teren naszej gminy. Respondenci odpowiedzieli następująco: 

TAK - 63,5 % ( 66 odpowiedzi) 

NIE - 36,5 % ( 38 odpowiedzi) 

 



 

 

W dalszej części pytano o częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych oraz 
odpadów z frakcji Papier, Szkło i Plastik. Ankietowa odpowiadali następująco: 



 

 



 

 



 

W następujący sposób rozkładał się udział ankietowanych na poszczególne 
sołectwa naszej Gminy: Annowo ( 5,8 % - 6 ankiet) Nicwałd, Salno i Słup ( 3,8 %  
po 4 ankiety) Okonin ( 15,4 % - 16 ankiet) Orle ( 3,8 % - 4 ankiety) Plemięta ( 5,8 
% - 6 ankiet) Pokrzywno ( 6,7% - 7 ankiet) Boguszewo (4,8 % - 5 ankiet) 
Gołębiewko, Mełno ZZD i Kitnowo (1,9 % - 2 ankiety) Gruta ( 32,7 % - 34 
ankiety) Mełno (7,7 % - 8 ankiet). Następujące sołectwa nie wzięły udziału w 
ankiecie: Jasiewo, Wiktorowo i Dąbrówka Królewska. 

 

 

Analizując ankietę  dotyczącą systemu gospodarki odpadami komunalnymi  
większość respondentów jest zadowolona z funkcjonowanie obecnego systemu 
oraz nie zasygnalizowano potrzeby zmiany częstotliwości odbioru odpadów 
komunalnych.  

 



Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, o wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi decydują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty tworzenia i utrzymania 
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, koszty obsługi 
administracyjnej systemu oraz koszty edukacji ekologicznej w zakresie 
prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.  

W obecnym systemie działającym na terenie naszej gminy metody oraz 
wysokości ustalania opłaty za gospodarowanie  odpadów komunalnych są 
naliczane od gospodarstwa domowego w następujący sposób :  

Zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych selektywne, tzw. " segregacja 
odpadów" 

• 23,00 zł gospodarstwo jednoosobowe 

• 32,00 zł gospodarstwo dwuosobowe 

• 41,00 zł gospodarstwo  trzyosobowe 

• 50,00 zł gospodarstwo czteroosobowe 

• 59,00 zł gospodarstwo pięcioosobowe i więcej 

W przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny, 
tylko tzw. " zmieszany" opłata jest liczona podwójnie. 

Do przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z terenu naszej gminy w roku 2018 stanęły następujące firmy : 

1. MWM Logistic Sp. z o.o. Nowe Miasto Lubawskie  oferując kwotę 
768 000,00 zł/rocznie  - 64 000,00 zł/ miesięcznie 

2. Przedsiębiorstwo Usług Miejskich " PUM" Sp. z o.o. Grudziądz 
oferując kwotę 997 920,00 zł/rocznie - 83 160,00 zł/miesięcznie 

Różnica miesięczna oferowanych kwot wynosiła aż 19 160,00 zł miedzy 
stającymi do przetargu firmami. 



Jednocześnie należy podkreślić, że wszelkie środki, które wpływają do 
budżetu gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, muszą zostać 
wykorzystanie na realizację zadań związanych tylko i wyłącznie z 
gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

Dziękujemy ankietowanym za wypełnienie oraz zaangażowanie w analizę 
systemu gospodarki komunalnej w naszej Gminie. Państwa uwagi i sugestie 
są dla nas bardzo ważne. 

 

 


