PODJETJE ZA RAVNANJE Z ODPADKI d.o.o.

V E L E N J E

Velenje, februar 2013
OBRAZEC O RAVNANJU Z BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIMI ODPADKI(BIOO)

1.

2.

Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom
ANKETA
O ZBIRANJU
PREVOZU
IN EMBALAŽE
ŠALEŠKIbioloških
DOLINI
(Ur.l.
RS 39/2010
z dne IN
17.5.2010)
od ODPADKOV
1.7.2011 izrecno
prepovedujeV mešanje
odpadkov z ostalimi komunalnimi odpadki. Povzročitelj odpadkov je dolžan prednostno
ŠOŠTANJ,
ŠMARTNO
OB PAKI
bivanja)
poskrbetiOBČINA:
za hišno VELENJE,
kompostiranje
bioloških
odpadkov.
Po(obkrožite
sprejetih občino
občinskih
odlokih v Zg.
Savinjski dolini so povzročitelji bioloških odpadkov v blokovni gradnji dolžni imeti rjav
Alizabojnik.
ste zadovoljni
s storitvijo
zbiranjagradnjo
in odvozabodo
mešanih
komunalnih
odpadkov?
Zabojniki
za blokovno
dostavljeni
po izgradnji
zbirnega centra v
Podhomu (za občine Solčava, Luče, Ljubno, Gornji grad, Nazarje). Storitev ravnanja z
Zelo
zadovoljen
Zadovoljen
Nezadovoljen
biološkimi
odpadki bo dodatno
plačljiva. Za vsa ostala gospodinjstva
v individuali (hišah) se
kompostiranje
v hišnem kompostniku.
Če predvideva
želite, lahkolastno
vaš odgovor
obrazložite:
Navodila o hišnem kompostiranju ste vsa gospodinjstva v Zg. Savinjski dolini v letošnjem letu
prejela v obliki zgibanke. Zgibanka je predstavljena tudi na internetnih straneh PUP‐
Saubermacher d.o.o. (http://www.pup‐saubermacher.si/)‐brošura.
podpisom
izjave
se gospodinjstva
hišah embalaže
zavežete, po
da sistemu
biološko»od
razgradljive
odpadke ne
AliSste
zadovoljni
s storitvijo
zbiranja in vodvoza
hiše do hiše«?
boste mešali z drugimi komunalnimi odpadki. Kot nosilca odjemnega mesta v gospodinjstvu
Zelo
Zadovoljen
vaszadovoljen
prosimo, da napišete velikost
kompostnika in število osebNezadovoljen
v gospodinjstvu.
Če želite, lahko vaš odgovor obrazložite:
Po Uredbi smo kot izvajalec dolžni voditi evidenco o hišnem kompostiranju, zato Vas
pozivamo in prosimo, da nam podpisan obrazec vrnete do 26.7.2011 na naslov PUP‐
Saubermacher d.o.o., Koroška cesta 46, 3320 Velenje, pošljete na fax št.: 03‐896‐87‐19 ali na
podjetje@pup‐saubermacher.si.

3.

Ali se udeležujete akcij zbiranja nevarnih odpadkov, ki jih 1x letno opravimo s premično zbiralnico?
DAOBRAZEC
NE O RAVNANJU Z BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIMI ODPADKI (Zg. Savinjska dolina)
Če Šifra
želite,
lahko vaš odgovor
obrazložite:
plačnika:
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(Priimek in ime ter naslov nosilca odjemnega mesta v gospodinjstvu )

4.

Ali uporabljate zbirni center za oddajo odpadkov, ki nastajajo v vašem gospodinjstvu?
Ustrezno označite:
Biološko
razgradljive
kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad:
DA
NE
v našem gospodinjstvu ločujemo in kompostiramo v hišnem kompostniku
Če želite, lahko
vaš
odgovor obrazložite:
velikost
kompostnika
______m3
število oseb v gospodinjstvu:________

o



Ali bi želeli, proti plačilu, tudi rjav zabojnik za biološke odpadke? _____

5.

AliVste
zadovoljni s storitvijo, dne
zbiranja
in prevoza odpadkov, embalaže, nevarnih odpadkov, kosovnih
____________________
_______________
odpadkov in z delovanjem zbirnih centrov?
Podpis:
___________________________________
Zelo
zadovoljen
Zadovoljen

Nezadovoljen

Če Sželite,
lahko vaš
odgovor
obrazložite:
pridobljenimi
podatki
bomo ravnali
v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov(Ur.l. RS, št. 86/2004)

Izpolnjeno anketo lahko pošlje po pošti na naslov: PUP-Saubermacher, Koroška cesta 46, 3320 Velenje, na fax.
št. 03-896-87-19 ali e-naslov: podjetje@pup-saubermacher.si.
Hvala vam za sodelovanje.
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