
Dąbrowa Tarnowska dn. 26.02.2019 r.

Os. Westerplatte,
ul. Spadowa 

A N K I E T A 
NA TEMAT ODPADÓW KOMUNALNYCH 

W BUDYNKACH MIESZKALNYCH-WIELORODZINNYCH

Szanowni Państwo, 

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej, podjął działania zmierzające do uporządkowania odpadów
komunalnych  na  naszym  osiedlu  poprzez  budowę  wiat  śmietnikowych.  Działania  prowadzą
do  zapewnienia  czystości  i  porządku  oraz  stworzenia  odpowiednich  warunków  do  składowania
i segregowania odpadów z gospodarstw domowych.
Będziemy ogromnie wdzięczni za wypełnienie poniższej ankiety, ponieważ jej wyniki pozwolą nam
uwzględnić Pani/Pana zdanie na ten temat.

Imię i nazwisko …………………………………….……………………………………………………………………...

Adres ………………………………………………. Ilość osób obecnie zamieszkujących: ……………………..

1. Rzeczywiste miejsce składowania przez Państwa odpadów komunalnych (zaznaczyć odpowiednie):

□   Punkt nr 1 – przy ul. Spadowej (od strony Biblioteki, obok trafo),

□   Punkt nr 2 – przy ul. Spadowej (obok garażowiska),

□   Punkt nr 3 – przy ul. Zaręby wiata śmietnikowa (obok sklepu P. Golemy),

□   Punkt nr 4 – przy klatce 8 bloku Westerplatte 8,

□   Punkt nr 5 – przy klatce 8 bloku Westerplatte 9, 

□   Punkt nr 6 – przed blokiem Westerplatte 7.

2. Czy segreguje Pan/Pani odpady? (zaznaczyć odpowiednie):      Tak   □           Nie   □

3. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek uwagi związane z gospodarką odpadami, na naszych osiedlach
prosimy o wpisanie ich poniżej:

…………...............................................................................................................................................................................

................…….......................................................................................................................................................................

................….….......................................................................................................................................................................

................….….......................................................................................................................................................................

                             

……………………………………………………..
                      (data i czytelny podpis użytkownika lokalu)

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!
Zebrane wyniki będą dla nas wielką pomocą.

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 

Ankiety  prosimy dostarczyć do Biura Spółdzielni,  można przekazać przez osoby sprzątające
lub przesłać na nasz adres: smdt1@wp.pl do 31 marca 2019 r. 
Druk do pobrania znajduje się również na naszej stronie internetowej: www.dabrowatsm.pl

RODO:  Administratorem  i  podmiotem  przetwarzającym  Państwa  dane  osobowe  jest:  Spółdzielnia  Mieszkaniowa  w  Dąbrowie  Tarnowskiej
przy ul.  Spadowej  8.  Dane,  te  są  niezbędne  do  realizacji  obowiązku  leżącym na  podmiocie  przetwarzającym i  będą  przechowywane  przez  okres
niezbędny do realizacji obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze oraz na czas dochodzenia lub obrony roszczeń. 
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