
 

1. Ogólne informacje i nawyki dotyczące gospodarowania odpadami  
 
1.1. Czy zwraca Pani/Pan uwagę na ilość odpadów produkowanych przez gospodarstwo 

domowe?  TAK  / NIE  
 

1.2. Jaka jest przybliżona ilość odpadów generowanych przez Pani/Pana gospodarstwo 
domowe? 
 

 Option A  Option B  Option C  Nie wiem 
 

1.3. Proszę nadać numery od 1 do 7 poszczególnym odpadom produkowanym przez Twoje 
gospodarstwo domowe. Cyfry 1-7 nadaj w następującej hierarchii: 7 – dla odpadu, którego 
jest najwięcej, 1 dla odpadu, którego jest najmniej. 
 

Papier i karton  

Odpady organiczne (np.odpady 
kuchenne, odpady z ogródków,itp.)  

Plastik  

Metal  

Szkło  

Odpady niebezpieczne (np. Chemikalia)  

Inny odpad  
 

1.4. Czy sortuje Pani/Pan odpady w domu bądź pracy?    Tak  / Nie  
 

Jeżeli odpowiedź na pytanie 1.4 to tak, proszę: 

1) Proszę zaznaczyć, który odpad poddaje Pani/Pan segregacji? (Istnieje możliwość 
zaznaczenia wiecej niż jednej pozycji) 
 

  Papier I karton    Metal 

  Plastik     Szkło 

  Odpady organiczne (np. 
Odpady kuchenne, odpady z 
ogródków, itp.) 

   Odpady niebezpieczne 

 
2) Proszę podać przyczyny, dla których Pan/Pani segreuje odpady: 
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  Jestem świadomy/a faktu, iż odpady magą być poddane procesowi 
recyklingu a tym samym zmniejszają zużycie zarówno energii jak I 
zasobów. 

  Jestem świadomy/a, że dzięki segregacji odpadów zmniejsza się 
ilość odpadów składowanych na wysypiskach śmieci. 

  Praktykuję ekologiczny styl życia na codzień.  

 Dzięki sortowaniu odpadów mogę obniżyć koszty gospodarowania 
odpadami. 

 Inne ____________________________________(proszę wymienić) 

 
 

Jeżeli odpowiedź na pytanie 1.4 to nie, proszę podać przyczyny dlaczego Pan/Pani nie 
segreguje odpadów: 
 

  Brak infrastruktury niezbędnej do segregacji odpadów w okolicy 
zamieszkania. 

  Brak czasu na segregację odpadów 

  Nie uważam, że segregacja odpadów jest potrzebna 

 Segregacja odpadów jest zbędna, ponieważ odpady wywożone są 
jednym zbiorczym pojazdem 

 Segregacja odpadów jest zbyt droga 

 Inne ____________________________________(proszę wymienić) 

 
1.5. W jaki sposób utylizowuje Pan/Pani odpady organiczne(Odpady kuchenne, odpady z 

ogródków, itp.? 
 

  Odpady są kompostowane 

  Segregacja odpadów i dostarczenie do recyklingu 

  Nie posegregowane odpady wrzucane do pojemnika zbiorczego a 
później przewożone na wysypisko 

 Inne________________________________ (proszę wymienić) 

 
1.6. Jaki jest miesięczny koszt gospodarowania odpadami w Pana/Pani gospodarstwie 

domowym?  
 

 Option A  Option B  Option C  Nie wiem 
 
 

1.7. Kto pobiera opłatę za gospodarowanie odpadami generowane przez Pana/Pani 
gospodarstwo domowe?? 
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  Spółka komunalna, należąca do gminy 

  Prywatna spółka komunalna 

  Firma gospodarująca odpadami 

 Inna________________________________ (proszę podać 
nazwę) 

 
2. Istniejąca infrastruktura gospodarowania odpadami a poziom satysfakcji 

mieszkańców. 
 
2.1. Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z istniejącego systemu gospodarowania odpadami w 

gminie miasta Rzeszów?  
 
Tak  / Nie  
 

2.2. Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z częstotliwości odbioru odpadów w ciągu miesiąca? 
  Tak  / Nie  
 
Jeżeli odpowiedź na pytanie 2.2 to nie, proszę doprecyzować czy odbiór odpadów powinien 
odbywać się: 
 

  częsciej 

  rzadziej 

 
2.3. Czy jest Pan/Pani zadowolona z istniejącej infrastruktury do sortowania odpadów w mieście 

Rzeszów?  
 
Tak  / Nie  
 
Jeżeli odpowiedź na pytanie 2.3. to nie proszę o podanie przyczyny:  
 
 
 
 

2.4. Czy uważa Pan/Pani, że zakres sortowania odpadów jest wystarczający?  
Tak  / Nie  

 
Jeżeli odpowiedź na pytanie 2.4 to nie proszę o podanie jakie jeszcze materiały powinny 
być segregowane w Pana/Pani opinii: 
 
 
 
 

 
2.5. Czy w pobliżu Pana/Pani miejsca zamieszkania są dostępne kontenery do segregacji 

odpadów ? 
 

Tak  / Nie  
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Jeżeli odpowiedź na pytanie 2.5. to tak, proszę o sprecyzowanie, który typ odpadów można 
segregować w pobliżu Pana/Pani miejsca zamieszkania? 
 

  Papier I karton    Metal 

  Plastik    Szkło 

  Odpady organiczne (np. Odpady kuchenne, 
odpady z ogródków, itp.) 

   Odpady 
niebezpieczne 

 Inne________________________ (proszę wymienić) 

 
Jeżeli odpowiedź na pytanie 2.5 to nie, to czy sortowałby/aby Pan/Pani odpady, gdyby 
specjalne kontenery znajdowałyby się w pobliżu Pana/Pani miejsca zamieszkania? 
 

Tak  / Nie  
 

3. Edukacja I świadomość 
 

3.1. Czy uważa Pan/Pani, że ilość odpadów wysyłanych na składowisko powinna być zmniejszona?  
Tak  / Nie  
 

3.2. Do you think that the name of the city municipality should introduce waste collection 
initiatives that are designed to reduce the amount of waste generated and landifilled? 
 
Yes  / No  
 

3.3. Czy jest Pan/Pani w stanie podać sposób/sposoby, które obniżyłyby ilość produkowanych 
odpadów? 
 
Tak  / Nie  
 
Jeżeli odpowiedź na pytanie 3.3 to tak, prosze wymienić sposoby: 
 
 
 
 
 
3.4. Czy jest Pan/Pani w stanie wymienić sposób/sposoby recyklingu odpadów 

organicznych poza składowaniem? 
  
Tak  / Nie  

 
Jeżeli odpowiedź na pytanie 3.4 to tak, prosze wymienić sposoby: 
 
 
 
 
 
 

3.5. Jak ocenia Pan/Pani swoją wiedzę w dziedzinie sortowania odpadów? 
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 Bardzo 
dobra 

 Dobra  Średnia  Niska  Żadna 

 
3.6. Jak ocenia Pan/Pani  swoją wiedzę na temat możliwości recyklingu odpadów organicznych, 

np. produkcji biogazu? 
 

 bardzo 
dobra 

 dobra  średnia  niewielka  żadna 

 
3.7. Czy Pana/Pani zdaniem informacje dostarczane przez instytucje publiczne dotyczące 

sortowania odpadów są wystarczające?  Tak  / Nie  
  

3.8. Czy wie Pan/Pani skąd uzyskać informacje dotyczące racjonalnego gospodarowania 
odpadami? 
 
Tak  / Nie  

 
Jeżeli odpowiedź na pytanie 3.8 to tak, proszę wymienić skąd można uzyskać takie 
informacje:  
 
 
 
 
 

3.9. Czy kiedykolwiek uczestniczył/a Pan/Pani w szkoleniu dotyczącym sortowania odpadów 
bądź produkcji biogazu z odpadów organicznych 
Tak  / Nie  
 

3.10. Czy byłby/aby Pan/Pani zainteresowana uczestnictwem w szkoleniu dotyczącym 
sortowania odpadów bądź produkcji biogazu z odpadów organicznych?  
Tak  / Nie  

 
 
 
4. Problemy i działania zaradcze 
 
4.1. Czy aktualny system gospodarowania odpadami (zbieranymi do osobnych pojemników) 

stosowany przez zarząd miasta jest dla Pana/Pani problematyczny 
 
Tak  / Nie  
 
Jeżeli odpowiedź na pytanie 4.1. to tak, proszę o określenie co jest dla Pana/Pani 
problematyczne? 
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 Zbyt mała ilość lub brak infrastruktury  
 Niska świadomość i poziom wiedzy dotyczący ochrony środowiska wśród 

społeczeństwa 

 Niski poziom dochodów mieszkańców, nie pozwalajacy na podniesienie stawek za 
odbiór odpadów 

 Niski poziom stawek za odbiór nieposortowanych odpadów demotywuje przemysł I 
gospdodarstwa domowe do stosowania sortowania / recyklingu,  

 Brak środków legislacyjnych, finansowych oraz instrumentów administracyjnych 
koniecznych do wdrożenia zaawansowanego sposobu administrowania odpadami 

 Brak zaangażowania w redukcję odpadów (powtórne użycie/recyklng)  

 Brak kontroli nad odpadami niebezpiecznymi 
 
 

4.2. Czy wsparłby/łaby Pan Pani władze miasta Rzeszowa w zmniejszeniu ilości odpadów 
biodegradalnych składowanych na wysypisku?  
Tak  / Nie  
 
 

4.3. Czy korzystałby/aby Pan//Pani z kontenerów przeznaczonych do odpadów organicznych 
(np. pochodzacych z kuchni)? 

 
Tak  / Nie  
 
 

4.4. Czy preferowałby/łaby Pan/Pani wyrzucać odpadki z kuchni do zbiorczego kontenera czy 
wolałby/łaby Pani posiadać własny kontener do tego typu odpadów?  

4.5.  
Kontener zbiorczy  / Własny pojemnik  
 

 
4.6. Jak często odpadki z takiego kontenera powinny być odbierane? 

 
 Co drugi dzień  Dwa razy w 

tygodniu 
 Raz w tygodniu  Nie wiem 

 
 

4.7. Czy odległość od Pana/Pani miejsca zamieszkania jest dla Pana/Pani istotnym czynnikiem 
dla sortowania odpadów organicznych?  

 
Tak  / Nie  
 
Jeżeli odpowiedź na pytanie 4.6. to tak, proszę doprecyzować jaka jest maksymalna 
odległość do kontenera, która skłoniłaby Pana/Panią do sortowania odpadów 
organicznych?  
 

  do 100m  100–200m  200–300m  300–500  powyżej 500m 
 
 
4.8. Czy byłby/łaby Pan/Pani poświęcić swój czas, żeby sortować odpady pochodzące z 

Pana/Pani gospodarstwa domowego? 
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 Tak  / Nie  
 
 

4.9. Czy byłby/łaby Pan/Pani skłonna ponieść dodatkową opłatę związaną z odbiorem większej 
ilości odpadów segregowanych?  
 
Tak  / Nie   

 
Jeżeli odpowiedź na pytanie 4.9. to tak, proszę określić jaka powinna być kwota, którą 
skłonny/a byłby/łaby Pan/Pani ponieść za odbiór dodatkowych segregowanych odpadów?  
 

 do 10€  10-25€  25-50€  więcej niż 50€ 
 

Jeżeli odpowiedź na pytanie 4.9 to nie, prosze podać kwotę, o którą powinna zostać 
zmniejszona opłata za odbiór odpadów aby byłby/łaby Pan/Pani skłonna sortować odpady?  

 
 do 10€  10-25€  25-50€  więcej niż 50€ 

 
 
4.10. Would you support the idea of building an organic waste management facility close to the 

city, therefore complying with self sufficiency and proximity principle? 
 
Yes  / No  
 

4.11. Would you support the idea of building an organic waste management facility within the city 
or close to the city if it would reduce the cost of waste management for the residents of 
name of the target city municipality? 
 
Yes  / No  

 
5. Miejsce na uwagi / wskazówki, które chciałby/łaby Pan / Pani przekazać osobom 

odpowiedzialnym za odbiór odpadów w Rzeszowie  : 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
6. Dane personalne 
 
6.1. Pana/Pani miejsce zamieszkania to: 

 

 Mieszkanie w bloku 

 Dom jednorodzinny 

 Inne _______________________ (prosze podać) 
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6.2. Proszę podać liczbę osób, która zamieszkuje w Pana/Pani gospodarstwie domowym 

_______________________ 
 

6.3. Jaki jest Pana/Pani wykonywany zawód? 
____________________________________________________ 
 

6.4. Proszę podać wiek? 
_________________________________________________________ 
 

6.5. Płeć (M / K)? ________________________________________________ 
 
 
 
 
Opcjonalne: Proszę podać swój e-mail kontaktowy w razie gdyby Pan/Pani byłby zainteresowany 
uczestnictwem w seminariach, szkoleniach dotyczących zrównoważonej gospodarki odpadami a 
także wykorzystania frakcji organicznej odpadów miejskich do wytwarzania biogazu lub 
biometanu.: 
 
Imie i nazwisko: 
e-mail: 
telefon: 
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