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Wstęp 
 
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY za aktywny udział w ankiecie ZIELONE MIASTO i włączenie się w proces 

rozwoju akcji proekologicznych w Stalowej Woli. Wyrażone w ramach ankiety opinie, sugestie i oczekiwania 
stanowią dla nas cenne źródło informacji, które wykorzystamy realizując różne EKO - inicjatywy  
m.in. planując lokalizację i sposób funkcjonowania recyklomatów, położenie domków dla jeży na terenie 
miasta, czy też organizując akcję cebulki za odpady.  

Badanie jest elementem realizowanego przez miasto projektu pt.: „MODELOWE ROZWIĄZANIA NA 
TRUDNE WYZWANIA – Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli”, dofinansowanego ze 
środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (85%) oraz Budżetu Państwa (15%), w ramach 
Programu Rozwój Lokalny. 

Ankieta ZIELONE MIASTO została przygotowana przez zespół pracowników urzędu, 
zaangażowanych w realizację EKO – rozwiązań w ramach projektu. Treść ankiety została skonsultowana  
z ekspertami Związku Miast Polskich, Partnerami projektu oraz członkami Zespołu Miejskiego, 
zaangażowanego w realizację projektu.  

Serdecznie zapraszamy do dalszego zaangażowania w realizację EKO-inicjatyw w Stalowej Woli. 
Osoby zainteresowane współpracą, lub te które chciałyby się podzielić swoimi przemyśleniami w tym 
zakresie zapraszamy do kontaktu z zespołem projektowym na adres mailowy scal@stalowawola.pl  

 

Cel ankiety 
 
Ankieta opatrzona została słowem wstępu od Prezydenta Miasta Stalowej Woli, które wskazywało 

cel ankiety oraz zachęcało mieszkańców do aktywnego włączenia się w proces rozwoju Stalowej Woli. Celem 
ankiety było poznanie oczekiwań mieszkańców oraz gości Stalowej Woli, odnośnie działań 
proekologicznych, planowanych do realizacji w ramach projektu.  
 

Forma i sposób upowszechnienia ankiety 
 
Badanie ankietowe przeprowadzono w formie elektronicznej, w okresie od 23 czerwca do 22 lipca 

2022 r. Informacje o ankiecie zostały: 

 zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej Miasta Stalowej Woli - publikacja w dniu 
23.06.2022 r.  https://www.stalowawola.pl/stalowa-wola-zielone-miasto/  , 

 zamieszczone na Facebooku w ramach konta Miasto Stalowa Wola - publikacja w dniu 23.06.2022 r. 
https://www.facebook.com/miastostalowawola/photos/a.1422061754756915/2844222455874164/ 

 zamieszczone na Facebooku w ramach konta Muzeum Regionalne w Stalowej Woli - publikacja  
w dniu 30.06.2022 r., 
https://www.facebook.com/muzeumregionalne.stalowawola/photos/a.164405293587203/58149
95621861447/ , 

 udostępnione w dniu 29.06.2022 r. wszystkim pracownikom Urzędu Miasta Stalowej Woli  
i Jednostek Gminy Stalowa Wola poprzez wpis w aplikacji MS Teams na kanale Gmina Stalowa Wola 
(318 osób) z zaproszeniem do wypełnienia ankiety, 

 przesłane drogą mailową do wskazanych poniżej partnerów finansowych i niefinansowych projektu 
z prośbą o wypełnienie ankiety i upowszechnienie informacji o jej prowadzeniu: 
 Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, 
 Miejski Dom Kultury, 
 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukaszewicza, 
 Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Stalowej Woli, 
 Stowarzyszenie STREFA SPOTKAŃ, 
 Stowarzyszenie Ruchu Pomocy Psychologicznej INTEGRACJA, 
 Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli 

Rozwadowie POKÓJ I DOBRO, 

mailto:scal@stalowawola.pl
https://www.stalowawola.pl/stalowa-wola-zielone-miasto/
https://www.facebook.com/miastostalowawola/photos/a.1422061754756915/2844222455874164/
https://www.facebook.com/muzeumregionalne.stalowawola/photos/a.164405293587203/5814995621861447/
https://www.facebook.com/muzeumregionalne.stalowawola/photos/a.164405293587203/5814995621861447/


3 
 

 Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej SPECTRUM, 
 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., 
 Aeroklub Stalowowolski, 
 Regionalna Izba Gospodarcza, 
 Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców, 
 Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., 
 Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej SZANSA, 
 Stowarzyszenie UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU w Stalowej Woli, 
 Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe Niesłyszących SURDOSTAL, 
 Nadleśnictwo Rozwadów. 

 
Informacje o ankiecie ZIELONE MIASTO ukazały się również w następujących mediach: 

 https://stalowka24.pl/artykul/14108/stalowa-wola-zielone-miasto/ (26.06.2022 r.), 

 https://www.stalowka.net/wiadomosci.php?dx=26236   (23.06.2022 r.) 
 

Sposób prezentacji danych 
 

Dane zaprezentowane w niniejszej analizie zostały pokazane jako frakcja - odsetek osób, które 
wybrały daną odpowiedź.  
 

Wyniki ankiety 
 
W ankiecie wzięło udział 114 osób, w tym 69 kobiet (60,5%) i 45 mężczyzn (39,5%). Zaledwie 18,4% 

ankietowanych deklarowało działalność w organizacjach pozarządowych. Respondenci byli przeważnie  
w wieku od 30 do 60 lat (72,8%). Strukturę wiekową badanych przedstawia poniższy wykres: 
 

Wykres nr 1 

 
 

Wśród ankietowanych dominowały osoby zatrudnione, które stanowiły 71,9%. Szczegółową 

sytuację zawodową ankietowanych przedstawia Wykres nr 2.  

 

 

 

1,8%
19,3%

72,8%

6,1%

Do jakiej grupy wiekowej Pan/i należy? (N = 114)

wiek poniżej 18 lat wiek od 18 do 29 lat wiek od 30 do 60 lat wiek powyżej 60 lat

https://stalowka24.pl/artykul/14108/stalowa-wola-zielone-miasto/
https://www.stalowka.net/wiadomosci.php?dx=26236
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Wykres nr 2 

 
 

Pierwsze pytanie ankiety dotyczyło typu opakowań, w jakich ankietowani najczęściej kupują 

produkty. Respondenci mogli wskazać maksymalnie 2 odpowiedzi. Najczęściej wymienianym typem 

opakowania było opakowanie plastikowe/z tworzywa sztucznego (75,4%). Stosunkowo często pojawiały się 

także wskazania na opakowania papierowe (52,6%) oraz szklane (35,1%). Nieliczne odpowiedzi odnosiły się 

do opakowań metalowych/puszek, a w ramach innych odpowiedzi pojawiły się pojedyncze wskazania na 

własne torby, torby wielokrotnego użytku oraz zakup towarów bez opakowań. Szczegółowy rozkład 

odpowiedzi zaprezentowano na poniższym wykresie. 

 

Wykres nr 3 

 
 

W kolejnym pytaniu zapytaliśmy mieszkańców, czy na terenie naszego miasta powinny zostać 

zainstalowane recyklomaty, czyli automaty do selektywnej zbiórki odpadów z funkcją obsługi systemu 

kaucyjnego. Za takim rozwiązaniem opowiedziało się 90,4% ankietowanych, co zaprezentowano na 

poniższym wykresie. 

71,9%

2,6%

7,0%

7,0%
7,0% 4,4% 0,9%

Jaka jest Pana/i sytuacja zawodowa? Można zaznaczyć więcej niż 
jedną odpowiedź. (N = 114)

Jestem zatrudniony (pracownik) Jestem uczniem

Jestem studentem Jestem przedsiębiorcą (właściciel/wspólnik firmy)

Jestem na rencie/emeryturze Jestem bezrobotny/a

Free lancer

75,4%

52,6%

35,1%

13,2%
2,7%

Pytanie 1 - W jakiego typu opakowaniach, najczęściej kupuje Pan/i produkty?
Proszę wskazać maksymalnie 2 odpowiedzi. (N = 114)

Plastikowych/z tworzywa sztucznego Papierowych Szklanych Metalowych/w puszkach Inne
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Wykres nr 4 

  
 

Respondenci najczęściej wskazywali, iż recyklomaty powinny zostać ulokowane przy dużych 

obiektach/centrach handlowych (54,4%) oraz na większych osiedlach (43,7%). Wśród innych odpowiedzi 

pojawiły się wskazania m.in. na teren hali targowej oraz lokalizację przy sklepach, urzędach i altankach 

śmietnikowych. Szczegółowy rozkład odpowiedzi zaprezentowano na poniższym wykresie. 

 

Wykres nr 5 

 
 

Następnie, poprosiliśmy ankietowanych o wskazanie, jakiego rodzaju odpady powinien przyjmować 

recyklomat. Najwięcej osób wskazało na butelki plastikowe tzw. PET (89,3%) i butelki szklane (73,8%). 

Wśród innych odpowiedzi, nieliczne osoby zaproponowały, aby recyklomaty przyjmowały także metal, 

lekarstwa, plastik, styropian, ubrania, butelki z podziałem na bezbarwne i kolorowe. Szczegółowe wyniki 

zaprezentowano poniżej. 

 

Wykres nr 6 

 
 

90,40%

5,30% 4,30%

Pytanie 2 - Czy uważa Pan/i, że na terenia miasta Stalowa Wola powinny 
zostać zainstalowane recyklomaty, czyli automaty do selektywnej zbiórki 

odpadów z funkcją obsługi systemu kaucyjnego? (N = 114)

TAK NIE Trudno powiedzieć

8,7%

13,6%

26,2%

27,2%

43,7%

54,4%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

inne

w ścisłym centrum miasta

w pobliżu miejsc rekreacyjnych

przy budynkach szkół/przedszkoli

na większych osiedlach

przy dużych obiektach/centrach handlowych

Pytanie 3 - W jakim miejscu Stalowej Woli, w pierwszej kolejności, powinny 
znaleźć się recyklomaty? Proszę zaznaczyć nie więcej jak 2 typy lokalizacji? 

(N = 103)

3,9%
38,8%

46,6%
52,4%

73,8%
89,3%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

inne

papier

zużyte baterie

puszki aluminiowe

butelki szklane

butelki plastikowe tzw.PET

Pytanie 4 - Jakie rodzaje odpadów selektywnych powinien według Pana/i 
przyjmować recyklomat? Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 

(N = 103)
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Warto zauważyć, iż niemal wszyscy respondenci zadeklarowali korzystanie z recyklomatów, jeśli 

pojawią się na terenie naszego miasta (96,1%), co przedstawiono na poniższym wykresie. 

 

Wykres nr 7 

 
 

Ankietowani wskazali również, jaki sposób rozliczenia-punktowania za oddany w recyklomacie 

odpad byłby według nich najkorzystniejszy. Za najkorzystniejsze uznali zwroty w postaci zniżki na bilety do 

kina, teatru, muzeum (45,6%) i zwroty w postaci zniżki na basen i inne obiekty sportowo-rekreacyjne 

(43,7%). Wśród innych odpowiedzi, respondenci wymienili również m.in.: zwrot gotówki, obniżenie opłaty 

za śmieci, zniżki na dowolne aktywności miejskie, bonifikatę na paliwo, zniżki na różne zakupy, gratyfikację 

w postaci bonu, czy też wymianę na sadzonki drzew i krzewów, a nawet przeznaczenie środków na cele 

charytatywne. Szczegółowe wyniki odpowiedzi przedstawia poniższy wykres. 

 

Wykres nr 8 

 
 

Badani, w zdecydowanej większości uznali, iż na terenie Stalowej Woli powinny pojawić się domki 

dla jeży (78,1%). Nieliczni respondenci byli nieprzychylni tej inicjatywie (3,5%), a stosunkowo spora grupa 

ankietowanych nie miała zdania w tej kwestii (18,4%). 

 

 

96,1%

1,0% 2,9%

Pytanie 5 - Jeśli recyklomaty pojawiłyby się na terenie naszego 
miasta, to czy będzie Pan/i z nich korzystać? (N = 103)

TAK NIE Trudno powiedzieć

22,3%

13,6%

32,0%

43,7%

45,6%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

inne

zwrot w postaci zniżki na wypożyczenie roweru miejskiego

zwrot w postaci zniżki na bilet komunikacji miejskiej

zwrot w postaci zniżki na basen i inne obiekty sportowo-
rekreacyjne

zwrot w postaci zniżki na bilety do kina, teatru, muzeum

Pytanie 6 - Jaki sposób rozliczania-punktowania za oddany 
w recyklomacie odpad byłby według Pana/i najkorzystniejszy? 

Proszę o wskazanie maksymalnie 2 sposobów rozliczania. (N = 103)
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Wykres 9 

 
 

Równocześnie, najwięcej respondentów uznało, że domki dla jeży powinny zostać zlokalizowane  

w parkach (55,1%). W znacznie mniejszym stopniu wskazywano natomiast na Osiedla (21,3%) i Błonia 

(20,2%). 

 

Wykres 10 

 
 

 W ramach kolejnego pytania, zapytaliśmy osoby wypełniające ankietę, czy chciałyby mieć 

możliwość wymiany odpadów na cebulki kwiatów. Zdecydowana większość badanych uznała, że tak 

(64,9%), jednakże dość spora grupa respondentów (22,8%) nie była zainteresowana taką inicjatywą. 

 

Wykres 11 

 

78,1%

3,5%

18,4%

Pytanie 7 - Czy uważa Pan/i, że na terenie Stalowej Woli powinny 
pojawić się domki dla jeży? (N = 114)

TAK NIE Trudno powiedzieć

3,4%

20,2%

21,3%

55,1%

Przedszkola, szkoły

Błonia

Osiedla

Parki

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Pytanie 8 - Gdzie według Pana/i powinny w pierwszej kolejności znaleźć się 
domki dla jeży? Proszę zaznaczyć wybraną lokalizację. (N = 89)

64,9%

22,8%

12,3%

Pytanie 9 - Czy chciałby/aby Pan/i mieć możliwość wymiany 
odpadów na cebulki kwiatów? (N = 114)

TAK NIE Trudno powiedzieć
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 Respondenci, najczęściej wskazywali, iż oprócz cebulek roślin, chcieliby otrzymywać także sadzonki 

(43,0%), krzewy (41,2%) oraz drzewka (37,7%). Równocześnie dość spora grupa badanych nie jest 

zainteresowana otrzymywaniem roślin w zamian za odpady (20,2%). 

 

Wykres 12 

 
 

 Na cebulki kwiatów respondenci najchętniej wymieniliby odpady w postaci butelek plastikowych 

(68,9%) oraz butelek szklanych (39,2%). Dość duża grupa ankietowanych była także zainteresowana 

wymianą papieru (25,7%), zużytych baterii (24,3%) oraz elektrośmieci (18,9%) na cebulki kwiatów. 

 

Wykres 13 

 
 

Mieszkańcy Stalowej Woli w większości byli zadowoleni z ankietowej formy prowadzenia konsultacji 
społecznych. W ankiecie ZIELONE MIASTO zaproponowano wskaźnik poziomu zadowolenia z udziału  
w konsultacjach społecznych w skali od 1 do 6. Średnia ocena odpowiedzi respondentów ukształtowała się 
na poziomie 4,17. Szczegółowe wyniki odpowiedzi respondentów przedstawia poniższy wykres.  
 
Wykres nr 14 

 

9,7%

20,2%

37,7%

41,2%

43,0%

Inne

Nie chcę otrzymywać roślin w zamian za…

Drzewka

Krzewy

Sadzonki

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Pytanie 10 - Jakiego typu inne rośliny chciałby/aby Pan/i otrzymać w zamian za 
dostarczone odpady? Proszę wskazać maksymalnie 2 odpowiedzi. (N = 114)

9,5%

18,9%

24,3%

25,7%

39,2%

68,9%

Puszki aluminiowe

Elektrośmieci

Zużyte baterie

Papier

Butelki szklane

Butelki plastikowe

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

Pytanie 11 - Które z wymienionych poniżej rodzajów odpadów, byłby/aby dla 
Pana/i w pierwszej kolejności skłonny/a wymienić za cebulki kwiatów? 

Proszę wskazać maksymalnie 2 odpowiedzi. (N = 74)

2,6%
38,6%

43,0%
7,0%

6,1%
2,6%

Ocena 6 - skrajnie zadowolony/a

Ocena 5 - bardzo zadowolony/a

Ocena 4 - trochę zadowolony/a

Ocena 3 - trochę niezadowolony/a

Ocena 2 - bardzo niezadowolony/a

Ocena 1 - skrajnie niezadowolony/a

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0%

Poziom zadowolenia ankietowanych z jakości konsultacji 
społecznych na poziomie lokalnym, prowadzonych w ramach 

niniejszej ankiety. (N = 114)



9 
 

 

 

Podsumowanie wniosków z analizy danych, 
uzyskanych w ankiecie 

 

 Uzyskane wyniki z przeprowadzonej ankiety stanowią cenne źródło informacji dla pracowników 
Urzędu Miasta Stalowej Woli. Poprzez ankietę samorząd otwiera się na potrzeby proekologiczne 
mieszkańców. 

 Wypełnieniem ankiety zainteresowane były głównie osoby w wieku 30-60 lat. Może to wskazywać, 
iż grupa ta jest najbardziej zainteresowana realizacją inicjatyw o charakterze proekologicznym  
w mieście.  

 Mniej niż 1/4 ankietowanych działa w organizacjach pozarządowych, co wskazuje na dość niską 
aktywność społeczną respondentów.   

 Ponad 3/4 badanych korzysta z opakowań plastikowych lub z tworzywa sztucznego, co jest 
niepokojące w kontekście dbałości o środowisko. Warto więc prowadzić akcje podnoszące 
świadomość lokalnej społeczności w zakresie metod doboru opakowań jak najbardziej neutralnych 
dla środowiska oraz propagujące wykorzystanie pojemników/opakowań wielokrotnego użytku.  

 Mieszkańcy wyrazili swoje poparcie dla inicjatywy umieszczenia recyklomatów na terenie miasta, 
sugerując ich lokalizację przede wszystkim przy dużych obiektach/centrach handlowych oraz na 
większych osiedlach, a także już w mniejszym stopniu, wskazując na lokalizację recyklomatów przy 
budynkach szkół i przedszkoli oraz w pobliżu miejsc rekreacyjnych. Warto wziąć pod rozwagę te 
propozycje, planując rozmieszczenie 4 recyklomatów, które zostaną zakupione w ramach projektu.  

 Respondenci wskazali, że odpady selektywne, jakie powinny przyjmować recyklomaty to  
w pierwszej kolejności butelki plastikowe tzw. PET oraz butelki szklane, a także, ale już w mniejszym 
stopniu, puszki aluminiowe, zużyte baterie i papier. Warto rozważyć te sugestie przy doborze 
recyklomatów. 

 Wysoka chęć korzystania z recyklomatów, ma budujący wydźwięk. Oznacza, że respondenci są 
wrażliwi na czystość miasta i z chęcią podejmą się działań wspierających recykling odpadów. 

 Ankietowani za najkorzystniejsze rozliczenia w zamian za oddane do recyklomatów odpady uznali 
zwroty w postaci zniżki na bilety do kina/teatru/muzeum oraz zwrot w postaci zniżki na basen i inne 
obiekty sportowo-rekreacyjne. W nieco mniejszej skali respondenci wskazywali natomiast na zwrot 
w postaci zniżki na bilet komunikacji miejskiej. Oferowanie przez miasto nagród za segregację 
odpadów będzie motywować do segregacji, budować świadomość i postawy proekologiczne oraz 
przyczyni się do poprawnej segregacji śmieci, zarówno u osób starszych, jak i u młodszych 
mieszkańców miasta.  

 Respondenci pozytywnie przyjęli także pomysł budowy domków dla jeży i rozmieszczenia ich na 
terenie miasta, wskazując najczęściej jako miejsce ich lokalizacji parki miejskie oraz w mniejszym 
już stopniu osiedla i błonia nadsańskie. 

 Ankietowani, w przeważającej większości, chętnie wymieniliby odpady na cebulki kwiatów, co 
dobrze rokuje dla planowanej w ramach projektu akcji cebulki za odpady. Jeśli byłaby taka 
możliwość, respondenci byliby także zainteresowani otrzymaniem sadzonek, krzewów i drzewek  
w zamian za dostarczone odpady. Równocześnie, jako odpady, które badani najchętniej chcieliby 
wymienić za rośliny wskazywano najczęściej butelki plastikowe i szklane oraz w mniejszym już 
stopniu papier, zużyte baterie i elektrośmieci. Warto wziąć pod uwagę te sugestie, organizując akcję 
cebulki za odpady, planowaną do realizacji w ramach projektu.  
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