
0% 100%

11
Odpowiedzi: 45 (100%) 
Pominięć: 0 (0%)Mieszka Pan/Pani w:

0% 100%

22
Odpowiedzi: 45 (100%) 
Pominięć: 0 (0%)Czy budynek, w którym Pan/Pani mieszka został poddany

termomodernizacji?

0% 100%

33
Odpowiedzi: 45 (100%) 
Pominięć: 0 (0%)Czy uważa Pan/Pani, że smog jest realnym zagrożeniem?

44
Odpowiedzi: 45 (100%) 
Pominięć: 0 (0%)Skąd posiada Pan/Pani wiedzę o poziomie zanieczyszczenia

powietrza?

Ekologia - Program Rozwoju Lokalnego Starachowice

jedna odpowiedź 50% procentowo ile głosów

bloku 64% 29

domu 36% 16

jedna odpowiedź 50% procentowo ile głosów

Tak 69% 31

Nie 20% 9

Nie wiem 4% 2

Nie, ale jest planowana 7% 3

jedna odpowiedź 50% procentowo ile głosów

Nie - to sprawa rozdmuchana i
nagłośniona przez media i
ekologów

11.11% 5

Tak - to zagrożenie jednak nie tak
poważne, jak się o tym mówi 24.44% 11

Tak - to realne zagrożenie dla
naszego zdrowia 60% 27

Nie mam zdania 4.44% 2
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0% 100%

55
Odpowiedzi: 45 (100%) 
Pominięć: 0 (0%)Co według Pana/Pani najbardziej wpływa na powstawanie

smogu?

0% 100%

66
Odpowiedzi: 45 (100%) 
Pominięć: 0 (0%)Czy odczuwa Pan/Pani jakieś skutki smogu, np. duszności,

napady kaszlu, ból gardła, trudności z oddychaniem?

wiele odpowiedzi 50% udział procentowo ile głosów

Aplikacja w telefonie 24% 11

Internet - portale
społecznościowe 40% 18

Internet - specjalistyczne
strony 42% 19

Radio 22% 10

Telewizja 31% 14

Nie interesuję się tym 2% 1

Inne 4% 2

 Odpowiedzi otwarte

Z własnej obserwacji otoczenia i swojego organizmu Respondent 16859907

własny czujnik powietrza Respondent 16856738

jedna odpowiedź
Zdecydowanie
wpływa

Wpływa
istotnie

Wpływa w
niewielkim stopniu

Nie
wpływa

Nie mam
zdania

Odpowiedzi

Palenie przez mieszkańców w piecach substancji i
materiałów, które nie są właściwe

31 (69%) 11 (24%) 2 (4%) 1 (2%) 0 (0%) 45

Emisja spalin ze środków komunikacji (np. samochody
osobowe, ciężarówki)

17 (38%) 19 (42%) 7 (16%) 2 (4%) 0 (0%) 45

Emisja spalin generowanych przez przedsiębiorstwa (kominy) 20 (44%) 19 (42%) 5 (11%) 1 (2%) 0 (0%) 45

Bezwietrzna pogoda, przez co zanieczyszczone powietrze
kumuluje się nad miastem

16 (36%) 17 (38%) 10 (22%) 2 (4%) 0 (0%) 45

Palenie w piecach paliw kopalnych (np. węgiel, miał) 21 (47%) 15 (33%) 6 (13%) 2 (4%) 1 (2%) 45

Palenie w piecach drewna 11 (24%) 18 (40%) 6 (13%)
10
(22%)

0 (0%) 45

jedna odpowiedź 50% procentowo ile głosów

Tak, często 11.11% 5

Tak, rzadko 42.22% 19

Raczej nie 24.44% 11

Nie 22.22% 10



https://www.interankiety.pl 2/8

/ankieta/wyniki/144021?respondent=16859907
/ankieta/wyniki/144021?respondent=16856738


0% 100%

77
Odpowiedzi: 45 (100%) 
Pominięć: 0 (0%)Czy walczy Pan/Pani ze smogiem?

88
Odpowiedzi: 17 (38%) 
Pominięć: 28 (62%)Jaki miałby/miałaby Pan/Pani pomysł na walkę ze smogiem?

wiele odpowiedzi 50% udział procentowo ile głosów

Tak, informuję służby miejskie,
gdy widzę, jak inni
zanieczyszczają powietrze

16% 7

Tak, zwracam uwagę czym
ogrzewany jest mój dom 40% 18

Tak, zwracam uwagę osobom,
które zanieczyszczają
powietrze

13% 6

Tak, staram się nie używać zbyt
często samochodu 22% 10

Tak, korzystam z komunikacji
miejskiej 9% 4

Tak, jeżdżę rowerem 20% 9

Nie, niezbyt mnie to interesuje 7% 3

Nie, uważam, że to nie jest
problem 4% 2

Nie 7% 3
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99
Odpowiedzi: 45 (100%) 
Pominięć: 0 (0%)Czy regularnie segreguje Pan/Pani śmieci?

Odpowiedz

Do nansowanie do podłączenia prywatnych budynków do sieci centralnego ogrzewania;
zobowiązanie zakładów przemysłowych do zastosowania nowoczesnych technologii
oczyszczania spalin.

Respondent 16975643

1. Przygotowanie wieloletniego programu wspierającego wymianę instalacji grzewczych i
systemów spalania. (samorządy i państwo), 2. Państwowy program (realny) wsparcia
elektromobilności

Respondent 16937459

Obligatoryjne przyłączenie domków jednorodzinnych do miejskiej sieci ciepłowniczej i
budowa spalarni odpadów. Respondent 16864216

1. Podłaczenie miejskiej sieci budynków mieszkalnych gdzie występuje smog nawet w
preferencyjnych cenach. Niestety na ul Górnej ostatnio zlikwidowano podłączenie. 2. Budowa
tzw. spalarni oraz w takim zakładzie wykorzystanie odpadów z oczyszczalni

Respondent 16862509

Wsparcie przy wymianie źródła ogrzewania, rozwój sieci gazowej, rozwój kotłowni isieci
ciepłowniczej

Respondent 16859907

W domach prywatnych ogrzewanie gazowe lub elektryczne ale Znacznie tańsze powinny być
te media

Respondent 16858758

program wymiany pieców i dotacje Respondent 16858622

Wydział ochrony środowiska niech zainteresuje się zapyleniem z rmy Cerrad Respondent 16856517

eliminować palenie przez mieszkańców "wszystkim co się da" Respondent 16856145

Kampania informacyjna Respondent 16854883

Państwo powinno dążyć do zmniejszenia opłat za gaz. Respondent 16853664

Wymiana pieców na gazowe Respondent 16853223

palenie "od góry", spalarnia odpadów Respondent 16853116

Doprowadzanie do skupisk domków jednorodzinnych systemu centralnego ogrzewania Respondent 16852918

Wymiana kopciuchów Respondent 16848200

Przejście na odnawialne źródła energii Respondent 16848189

Elektrownie atomowe Respondent 16848083
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0% 100%

0% 100%

1010
Odpowiedzi: 45 (100%) 
Pominięć: 0 (0%)Czy podczas robienia zakupów zwraca Pan/Pani uwagę z

czego jest zrobione opakowanie produktów które kupujesz?

0% 100%

1111
Odpowiedzi: 45 (100%) 
Pominięć: 0 (0%)Jak często korzysta Pan/Pani z jednorazowych sztućców?

0% 100%

1212
Odpowiedzi: 45 (100%) 
Pominięć: 0 (0%)Czy chodząc na zakupy korzysta Pan/Pani z własnych toreb?

jedna odpowiedź 50% procentowo ile głosów

Zdecydowanie tak 53.33% 24

Staram się, ale nie jestem pewien
czy robię to dobrze 31.11% 14

Nie, nie mam na to czasu 4.44% 2

Nie, nie chce mi się 8.89% 4

Nie, to nie ma sensu, bo i tak
wszystko zabiera jedna smieciarka,
do której wszystko wrzucają

2.22% 1

jedna odpowiedź 50% procentowo ile głosów

Tak, wybieram opakowania,
które nadają się do recyklingu 42% 19

Nie, nigdy nie zwracam na to
uwagi 31% 14

Sporadycznie zwracam uwagę
na opakowanie 27% 12

jedna odpowiedź 50% procentowo ile głosów

Często 0% 0

Rzadko 42% 19

Wcale 58% 26

jedna odpowiedź 50% procentowo ile głosów

Tak, zawsze biorę własną
torbę 42% 19

Nie, wolę kupić reklamówki
przy kasie 16% 7

Biorę własne torby tylko na
większe zakupy 22% 10

Tak, jeśli pamiętam 20% 9
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0% 100%

1313 Odpowiedzi: 45 (100%) 
Pominięć: 0 (0%)Czy chodząc na zakupy korzysta Pan/Pani z własnych

opakowań?

0% 100%

1414
Odpowiedzi: 45 (100%) 
Pominięć: 0 (0%)Czy zdarza się Panu/Pani wyrzucać jedzenie?

0% 100%

1515
Odpowiedzi: 45 (100%) 
Pominięć: 0 (0%)Czy uważa się Pan/Pani za osobę, która dba o środowisko?

1616
Odpowiedzi: 45 (100%) 
Pominięć: 0 (0%)W jaki sposób dba Pan/Pani o środowisko?

jedna odpowiedź 50% procentowo ile głosów

Nie, dlatego, że sklepy mają
niewielką ofertę produktów, które
mogę przełożyć do własnych
opakowań

40% 18

Nie, nawet nie przyszło mi to do
głowy 36% 16

Tak, zawsze staram się brać własne
opakowania 24% 11

jedna odpowiedź 50% procentowo ile głosów

Tak, niestety bardzo często 7% 3

Tak, nie widzę w tym problemu 9% 4

Tak, ale rzadko 33% 15

Prawie nigdy, ale czasem się
zdarzy 38% 17

Nigdy, dokładnie planuję zakupy 11% 5

Nie, staram się przekazywać
nadmiar jedzenia np. do
jadłodzielni

2% 1

jedna odpowiedź 50% procentowo ile głosów

Zdecydowanie tak 22.22% 10

Nie wiem, nie zwracam na to uwagi 13.33% 6

Tak, ostatnio wprowadziłam/wprowadziłem
dużo proekologicznych zmian w moim życiu
i zamierzam wprowadzać kolejne

26.67% 12

Trochę, ale chcę być bardziej „Eco” 33.33% 15

Zdecydowanie nie 4.44% 2

Nie, uważam, że cała ta debata o ekologii
jest niepotrzebna 0% 0
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0% 100%

0% 100%

1717
Odpowiedzi: 45 (100%) 
Pominięć: 0 (0%)Co Pana/Pani zdaniem mogą zrobić władze miasta, żeby

Starachowice były miastem bardziej ekologicznym?

wiele odpowiedzi 50% udział procentowo ile głosów

Segreguję śmieci 76% 34

Nie używam plastikowych
słomek do napojów 44% 20

Noszę własne torby na
zakupy 62% 28

Kupuję mniej rzeczy 42% 19

Kupuję lokalną sezonową
żywność 29% 13

Jem mniej mięsa 27% 12

Ograniczam jazdę
samochodem 29% 13

Inne 4% 2

 Odpowiedzi otwarte

szanuje zurzywaną wodę i energie elektryczną Respondent 16859907

Dom ogrzewam gazem Respondent 16858758

wiele odpowiedzi 50% udział procentowo ile głosów

Potrzebne jest przeprowadzenie
szerokiej kampanii społecznej
dotyczącej ekologii, segregacji
śmieci, czystego powietrza itd.

51% 23

Należy zbudować więcej ścieżek
rowerowych oraz wprowadzić
rowery miejskie

40% 18

Miasto powinno wspierać wymianę
pieców 58% 26

Miasto powinno nałożyć surowe
kary dla osób, które palą
niedozwolonymi substancjami w
piecach

62% 28

Straż miejska powinna częściej
kontrolować i karać osoby
zanieczyszczające powietrze

58% 26
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 Odpowiedzi otwarte

1. Komunikacja Miejska (ale bez podwyżek cen biletów i ograniczania kursów bo to żadna
promocja!!!), promocja komunikacji poprzez zakazy parkowania i wjeżdżania do stref w
centrum. 2 przygorować projekt tzw spalarni i zacząć ją budować.

Respondent 16862509

miasto musi urzczelnić system gospodarki odpadami, Zwiększyć nadzór nad obowiązkami
wynikającymi z przepisów chroniących środowisko

Respondent 16859907

Nie rejestrować diesli sprowadzanych z zagranicy Respondent 16858758

Najpierw zajmijcie się zapyleniem z rmy Cerrad i czarnym dymem z tartaku ze strefy. y Respondent 16856517

rozwoj transportu publicznego Respondent 16853481
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