
Odpadový dotazník

Příloha č.1 k pravidlům MESOH č. ..../2017

ID stanoviště * Adresa stanoviště

Jméno kontaktní osoby / správce stanoviště     

Email Tel.:

Křížkem označte způsob jakým nakládáte s odpady. U každého bodu musí být jeden křížek

(u bodů 7, 8, 10 a 11 může být křížků víc).

1. Většina plastu je v našem případě 2. Většina skla je v našem případě

vyhazována do nádoby na směsný odpad (popelnice), vyhazována do nádoby na směsný odpad (popelnice),

tříděna (sběrný dvůr, svoz přímo od domu). tříděna (sběrný dvůr, bílé a zelené kontejnery v obci).

3. Většina papíru je v našem případě 4. Většina plechovek je v našem případě

vyhazována do nádoby na směsný odpad (popelnice), vyhazována do nádoby na směsný odpad (popelnice),

používána na podpal, prodávána ve sběrně druhotných surovin,

v létě tříděna a v zimně používána na podpal, tříděna (sběrný dvůr, svoz přímo od domu),

tříděna (sběrný dvůr, školní sběr, svoz od domu). plechovky nemáme-nekupujeme takto balené potraviny.

5. Většina nápojového kartonu (krabice od mléka, 6. Topíme především

od džusu) je v našem případě uhlím,

vyhazována do nádoby na směsný odpad (popelnice), dřevem,

používána na podpal, plynem nebo elektřinou,

tříděna (sběrný dvůr, svoz přímo od domu), ústředním topením,

náp. karton nemáme-nekupujeme balené mléko, džus. jiným způsobem-napište jak:

7. Drobné elektrozařízení (telefon, žehlička, fén…) je v našem případě

vyhazováno do nádoby na směsný odpad (popelnice),

tříděno (sběrný dvůr, červené kontejnery v ulici, svoz přímo od domu),

odevzdáváno na jiném místě zpětného odběru použitých elektrozařízení.

8. Jedlý olej a tuk je v našem případě 9. Větší část textilu je v našem případě

vyhazován do nádoby na směsný odpad (popelnice), vyhazována do nádoby na směsný odpad  (popelnice),

vylíván do kanalizace, tříděna (sběrný dvůr, charita, svoz od domu).

tříděn (sběrný dvůr, svoz přímo od domu),

řešen jiným způsobem-napište jakým:  

10. Kuchyňský odpad rostliného původu (slupky  11. Odpad z údržby zahrady (tráva, listí, kytky, atd.)  

    od brambor, od banánu, atd.) je v našem případě     je v našem případě

vyhazován do nádoby na směsný odpad (popelnice), vyhazován do nádoby na směsný odpad (popelnice),

kompostován (doma, sběrný dvůr), kompostován (doma, sběrný dvůr),

dáván na hnojiště, dáván na hnojiště,

zkrmován zvířatům, zkrmován zvířatům,

tříděn do hnědých nádob (svoz od domu, kont. v ulici). tříděn do hnědých nádob (svoz od domu, kont. v ulici),

12. Snižujeme produkci odpadů

ano       (do políček níže uveďte způsoby, jakými snižujete produkci odpadů-jedno pole=jeden způsob)

ne         (políčka níže zůstanou prázdná)

1.

2.

3.

4.

5.

1/2 otočte list na druhou stranu ->

zahradu nemáme.
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Odpadový dotazník

Příloha č.1 k pravidlům MESOH č. ..../2017

Čestně prohlašujeme, že:

a) výše uvedená tvrzení jsou zcela pravdivá,

b) se odpadu nebudeme zbavovat neekologickým způsobem, jako je například spalování nebo odkládání na místa

    k tomu neurčená (tzv. černé skládky),

c) do tříděného odpadu nebudeme dávat odpad, který do něj nepatří. Např. sklo do plastu, textil do papíru atd.

Dále pak souhlasíme s tím, že:

a) obec může prostřednictvím pověřené osoby provést kontrolu, zda se na našem stanovišti nakládá

    s odpadem, jak uvádíme v tomto formuláři. Osobě pověřené obcí umožníme nahlédnout do nádob

    na odpad a zodpovíme všechny dotazy týkající se odpadového hospodářství.

b) obec může v případě potřeby nechat provést rozbor našeho odpadu.

c) nebudeme-li plnit výše uvedené závazky a tvrzení (všechny body tohoto formuláře) nebo neprokážeme-li jejich

   plnění, bude nám v daném roce odepřen nárok na připsání všech eko bodů.

To stvrzuje kontaktní osoba/správce stanoviště svým podpisem jménem všech účastníků systému daného

stanoviště.

V .   .    .    .    .    .    .   .   .   .   dne .   .   .   .   .   .   .   .   .

Upozornění

Odpadový dotazník je pro dané čtvrtletí platný, je-li odeslán během prní poloviny daného čtvrtletí -

např. je-li odpadový dotazník odeslaný až v březnu (čili v druhé polovině 1. čtvrtletí), bude platný

až pro druhé čtvrtletí.

* ID stanoviště doplňuje dispečer dle databáze stanovišť.
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