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1. Jakie działania podejmujesz w temacie zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów? 

 

Odpowiedź % Liczba 

Stosuję torby wielokrotnego użytku 92,09% 326 

Używam opakowań wielorazowego użytku (do lodówki lub na 
wynos) 

65,82% 233 

Używam bidonów, do których przelewam wodę z opakowań 
zbiorczych lub korzystam z dystrybutorów wody 

35,31% 125 

Kupuję produkty luzem 48,02% 170 

Oddaję odzież i akcesoria do dalszego wykorzystania 71,19% 252 

Kupuje w second handach 22,88% 81 

Czytam gazety, książki w wersji elektronicznej 46,89% 166 

Wybieram produkty wykonane z recyklingu 21,19% 75 

Inne - jakie? 9,89% 35 

Nie podejmuję żadnych działań 0,00% 0 

Wypełnienia: 354 
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2. Czy chciałbyś poszerzać swoją wiedzę w temacie ograniczania odpadów? 

 

Odpowiedź % Liczba 

Tak 67,52% 237 

Nie 32,48% 114 

Wypełnienia: 351 

 

 

3. 

Chcę poszerzać swoją wiedzę w temacie ograniczania odpadów poprzez: 

 

Odpowiedź % Liczba 

Warsztaty (np. gotowanie bez marnowania, zero waste w pigułce) 27,43% 65 

Artykuły w gazetce 49,79% 118 

Posty/filmiki w internecie 52,74% 125 

Poradnik wiedzy o odpadach 54,43% 129 

Inne - jakie? 2,53% 6 

Wypełnienia: 237 
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4. Co robisz z nieużywanymi ubraniami? 

 

Odpowiedź % Liczba 

Oddaję je rodzinie, znajomym 76,70% 270 

Wyrzucam do odpadów zmieszanych 14,77% 52 

Odwożę do PSZOK-u 4,55% 16 

Oddaję do kontenerów PCK 67,05% 236 

Sprzedaję je 13,92% 49 

Wykorzystuje je w inny sposób - jaki? 15,06% 53 

Wypełnienia: 352 
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5. Czy wiesz, że w gminie Izabelin działa bezpłatna wymienialnia odzieży? 

 

Odpowiedź % Liczba 

Tak 56,13% 197 

Nie 43,87% 154 

Wypełnienia: 351 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Wiem, że w gminie Izabelin działa bezpłatna Wymienialnia odzieży w związku z czym: 

 

Odpowiedź % Liczba 

Już korzystałem z jej oferty 15,10% 29 

Zamierzam z niej skorzystać 48,96% 94 

Nie zamierzam z niej korzystać 35,94% 69 

Wypełnienia: 192 
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7. Nie wiedziałem (am), że w gminie Izabelin działa bezpłatna Wymienialnia odzieży: 

 

Odpowiedź % Liczba 

Od teraz mam zamiar z niej korzystać 48,08% 75 

Pomimo wiedzy o jej istnieniu, nie zamierzam z niej korzystać 51,92% 81 

Wypełnienia: 156 

8. Czy zmienił(a)byś coś w jej funkcjonowaniu? 

 

Odpowiedź % Liczba 

Tak 18,69% 37 

Nie 81,31% 161 

Wypełnienia: 198 

9. Co zmienił(a)byś w jej funkcjonowaniu? 

 

Odpowiedź % Liczba 

Godziny otwarcia 24,00% 42 

Lokalizację 17,71% 31 

Poszerzyłbym katalog produktów 33,71% 59 

Inne - co? 34,29% 60 

Wypełnienia: 175 
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10. Czy kiedykolwiek uzupełniałeś (-aś)  produkty w Punkcie dzielenia się żywnością w 
gminie Izabelin (lodówka przy sklepie Carrefour)? 

 

Odpowiedź % Liczba 

Tak 16,91% 59 

Nie 83,09% 290 

Wypełnienia: 349 

11. Nie uzupełniałem (-am) produktów w Punkcie dzielenia się żywnością w gminie 
Izabelin (lodówka przy sklepie Carrefour) ponieważ: 

 

Odpowiedź % Liczba 

Nie wiedziałem o jej istnieniu 35,74% 99 

Jest w niedogodnym punkcie 17,69% 49 

Inny powód - jaki? 49,46% 137 

Wypełnienia: 277 
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12. Czy chciał(a)byś skorzystać ze spotkań w kawiarence naprawczej? (miejscu 
napraw i ponownego wykorzystania przedmiotów codziennego użytku oraz nadawania 
im „drugiego życia”) 

 

Odpowiedź % Liczba 

Tak 49,14% 171 

Nie 50,86% 177 

Wypełnienia: 348 

13. W jaki sposób chciał(a)byś skorzystać ze spotkań w kawiarence naprawczej? 

 

Odpowiedź % Liczba 

Szycie 34,32% 58 

Drobne prace naprawcze (m.in. stolarka, ślusarstwo) 68,64% 116 

Zajęcia z elektroniki 50,89% 86 

Inny  jaki? 8,88% 15 

Wypełnienia: 169 
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14. W jaki sposób w Twoim gospodarstwie domowym pozbywasz się odpadów? 

 

Odpowiedź % Liczba 

Wyrzucam wszystko do jednego pojemnika 1,14% 4 

Sporadycznie segreguję odpady 0,28% 1 

Regularnie segreguję odpady 98,58% 346 

Nie mam wiedzy na ten temat 0,00% 0 

Wypełnienia: 351 
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15. Co Ci sprawia największą trudność w segregacji odpadów? 

 

Odpowiedź % Liczba 

Nie wiem gdzie mam co wyrzucać 20,00% 66 

Brak miejsca w domu (zbyt małe, szybko przepełniające się 
pojemniki) 

39,39% 130 

Domownikom się nie chce / brakuje czasu 6,36% 21 

Duża odległość do pszok-u / wyznaczonych miejsc zbierania 6,36% 21 

Brak wiary, że zostaną ponownie wykorzystane 36,36% 120 

Inne problemy - jakie? 23,64% 78 

Wypełnienia: 330 
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16. Co zazwyczaj robisz z następującymi odpadami? 

 

Bioodpady % Liczba 

Wrzucam do odpadów zmieszanych 18,02% 62 

Wrzucam do wyznaczonego pojemnika/worka 47,38% 163 

Zawożę do PSZOK lub miejsca wyznaczonego (szkoły, urząd gminy, apteki) 1,45% 5 

Taki odpad u mnie nie powstaje 2,03% 7 

Inne miejsce (kompostownik, wymienialnia itp.) 47,67% 164 

Wypełnienia: 401 
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Plastik, tworzywa sztuczne, szkło, papier % Liczba 

Wrzucam do odpadów zmieszanych 2,03% 7 

Wrzucam do wyznaczonego pojemnika/worka 97,38% 335 

Zawożę do PSZOK lub miejsca wyznaczonego (szkoły, urząd gminy, 
apteki itp.) 

5,81% 20 

Taki odpad u mnie nie powstaje 0,29% 1 

Inne miejsce (kompostownik, wymienialnia itp.) 0,58% 2 

Wypełnienia: 365 
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Odpady remontowe % Liczba 

Wrzucam do odpadów zmieszanych 5,01% 17 

Wrzucam do wyznaczonego pojemnika/worka 10,03% 34 

Zawożę do PSZOK lub miejsca wyznaczonego (szkoły, urząd gminy, 
apteki itp.) 

51,62% 175 

Taki odpad u mnie nie powstaje 32,45% 110 

Inne miejsce (kompostownik, wymienialnia itp.) 6,19% 21 

Wypełnienia: 357 
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Przeterminowane środki chemiczne % Liczba 

Wrzucam do odpadów zmieszanych 16,13% 55 

Wrzucam do wyznaczonego pojemnika/worka 9,09% 31 

Zawożę do PSZOK lub miejsca wyznaczonego (szkoły, urząd gminy, 
apteki itp.) 

33,72% 115 

Taki odpad u mnie nie powstaje 41,94% 143 

Inne miejsce (kompostownik, wymienialnia itp.) 2,35% 8 

Wypełnienia: 352 
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Przeterminowane leki % Liczba 

Wrzucam do odpadów zmieszanych 7,06% 24 

Wrzucam do wyznaczonego pojemnika/worka 10,29% 35 

Zawożę do PSZOK lub miejsca wyznaczonego (szkoły, urząd gminy, 
apteki itp.) 

65,88% 224 

Taki odpad u mnie nie powstaje 10,00% 34 

Inne miejsce (kompostownik, wymienialnia itp.) 8,82% 30 

Wypełnienia: 347 
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Baterie i akumulatorki % Liczba 

Wrzucam do odpadów zmieszanych 3,82% 13 

Wrzucam do wyznaczonego pojemnika/worka 17,35% 59 

Zawożę do PSZOK lub miejsca wyznaczonego (szkoły, urząd gminy, 
apteki itp.) 

72,35% 246 

Taki odpad u mnie nie powstaje 2,65% 9 

Inne miejsce (kompostownik, wymienialnia itp.) 7,35% 25 

Wypełnienia: 352 
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Odzież, tekstylia % Liczba 

Wrzucam do odpadów zmieszanych 25,22% 86 

Wrzucam do wyznaczonego pojemnika/worka 28,45% 97 

Zawożę do PSZOK lub miejsca wyznaczonego (szkoły, urząd gminy, 
apteki itp.) 

18,18% 62 

Taki odpad u mnie nie powstaje 12,02% 41 

Inne miejsce (kompostownik, wymienialnia itp.) 29,91% 102 

Wypełnienia: 388 
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Zużyte oleje samochodowe % Liczba 

Wrzucam do odpadów zmieszanych 1,48% 5 

Wrzucam do wyznaczonego pojemnika/worka 1,78% 6 

Zawożę do PSZOK lub miejsca wyznaczonego (szkoły, urząd gminy, 
apteki itp.) 

18,93% 64 

Taki odpad u mnie nie powstaje 72,19% 244 

Inne miejsce (kompostownik, wymienialnia itp.) 5,92% 20 

Wypełnienia: 339 
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Opony % Liczba 

Wrzucam do odpadów zmieszanych 0,30% 1 

Wrzucam do wyznaczonego pojemnika/worka 1,18% 4 

Zawożę do PSZOK lub miejsca wyznaczonego (szkoły, urząd gminy, 
apteki itp.) 

43,79% 148 

Taki odpad u mnie nie powstaje 48,82% 165 

Inne miejsce (kompostownik, wymienialnia itp.) 7,99% 27 

Wypełnienia: 345 
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17. Część osób wyrzuca odpady niebezpieczne do odpadów zmieszanych. Jak 
uważasz - co mogłoby skłonić mieszkańców do wyrzucania ich do wyznaczonych 
pojemników? 

 

Odpowiedź % Liczba 

Dostępność specjalistycznych pojemników w bliskiej okolicy 65,32% 226 

Cykliczny odbiór sprzed posesji 52,60% 182 

Inne  jakie? 9,54% 33 

Wypełnienia: 346 
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18. Jakie tematy powinny być poruszane w czasie akcji edukacyjnych na temat 
odpadów? 

 

Odpowiedź % Liczba 

Zasady selektywnej zbiórki 69,97% 240 

Ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów 59,18% 203 

Kompostowanie 40,23% 138 

Szkodliwość wykorzystania odpadów jako paliwo na opał 65,01% 223 

Inne - jakie? 4,96% 17 

Wypełnienia: 343 
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19. Co robisz z odpadami BIO kuchennymi? 

 

Odpowiedź % Liczba 

Zagospodarowuje je we własnym zakresie (kompostuję, 
dokarmiam hodowlane zwięrzęta np. kury) 

43,23% 150 

Przekazuję je w brązowym worku firmie odbierającej odpady 39,77% 138 

Oddaje je jako odpady zmieszane (czarny worek) 13,26% 46 

Inny sposób - jaki? 3,75% 13 

Wypełnienia: 347 
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20. Czy wiesz, że kompostując bioodpady możesz zmniejszyć opłatę za swoje 
odpady? 

 

Odpowiedź % Liczba 

Tak 66,18% 225 

Nie 33,82% 115 

Wypełnienia: 340 

21. Czy chcesz otrzymać w kompostownik w zamian za nieoddawanie odpadów 
zielonych? 

 

Odpowiedź % Liczba 

Tak 29,62% 101 

Nie 58,06% 198 

Już biorę udział w programie kompostowania odpadów 12,32% 42 

Wypełnienia: 341 
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22. Czy chcesz otrzymać pojemnik do bioodpadów kuchennych zamiast stosowania 
jednorazowych brązowych worków? 

 

Odpowiedź % Liczba 

Tak 55,66% 172 

Nie 44,34% 137 

Wypełnienia: 309 
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23. Z oddaniem jakich odpadów miewasz problemy? 

 

Odpowiedź % Liczba 

Odpadów wielkogabarytowych 32,06% 109 

Odpadów remontowych 29,71% 101 

Bioodpadów 8,24% 28 

Odzieżą, tekstyliów 5,59% 19 

Zużytych olejów samochodowych 6,76% 23 

Zużytych sprzętów elektronicznych 21,18% 72 

Odpadów niebezpiecznych 17,65% 60 

Opon 8,82% 30 

Innych - jakich? 5,29% 18 

Nie miewam problemu z oddawaniem odpadów 35,00% 119 

Wypełnienia: 340 
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24. Czy kiedykolwiek korzystałeś (-aś) z gminnego stacjonarnego PSZOK-u? 

 

Odpowiedź % Liczba 

Tak 63,87% 221 

Nie 36,13% 125 

Wypełnienia: 346 

25. Tak i był to wyjazd: 

 

Odpowiedź % Liczba 

Celowy 92,76% 205 

Po drodze do pracy 7,24% 16 

Przy okazji (spaceru, wizyty w urzędzie, na poczcie, w sklepie) 7,69% 17 

Wypełnienia: 221 
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26. Nie i wynikało to z: 

 

Odpowiedź % Liczba 

Braku wiedzy o takim miejscu 10,00% 12 

Nie posiadania żadnych odpadów, wymagających wizyty w PSZOK 67,50% 81 

Inny powód - jaki? 22,50% 27 

Wypełnienia: 120 
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27. Czy chciał(a)byś, aby na docelowym PSZOK-u ustawione były hermetyczne 
kontenery kompostujące bioodpady (co mogłoby mieć wpływ na wysokość płaconej 
przez mieszkańców opłaty)? 

 

Odpowiedź % Liczba 

Tak 29,91% 102 

Nie 30,21% 103 

Nie mam zadania 39,88% 136 

Wypełnienia: 341 
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28. Czy Twoim zdaniem dobrym rozwiązaniem byłaby zamiana wielkości kontenerów 
ustawionych na PSZOK-u (na takie o pojemności 21 ton), co znacznie zmniejszyłoby 
ilość kursów transportowanych odpadów? 

 

Odpowiedź % Liczba 

Tak 61,03% 202 

Nie 38,97% 129 

Wypełnienia: 331 
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Załącznik do pytania nr 1 

Odpowiedzi do pytania: Jakie działania podejmujesz w temacie zmniejszenia ilości wytwarzanych 
odpadów? - Inne - jakie? 

 

Odpowiedź % Liczba 

inne 0,28% 1 

nie kupuję napojów w butelkach plastikowych 0,28% 1 

Używam kompostownika 0,28% 1 

Sprzedaję co tylko się da, żeby nie wyrzucać 0,28% 1 

1. nie kupuje za duzo i praktycznie nie wyrzucam żywności, 2. 
mydla, ect kupuje czesto w "refillach" 

0,28% 1 

Mniej kupuję imię marnuję produktów 0,28% 1 

zainwestowałem w filtr na wode pitną, starannie segreguję śmieci 0,28% 1 

zbieram śmieci pozostawiane w lesie przez turystów 
odwiedzających PKN. Głównie butelki i puszki. Niestety 
zanieczyszczeń jest coraz więcej. Regularne zbiórki na spacerze do 
lasu prowadzę od 2008 regularnie, a od 2003 jest to wyzwanie 
które podjąłem po zamieszkaniu w Izabelinie. 

0,28% 1 

Mam 2 kompostowniki w ogrodzie 0,28% 1 

kompostuje smieci, ograniczyliśmy zakupy ubran do minimum, a 
jesli juz kupujemy to ubrania z naturalnych materiałów, 
ograniczamy w miare mozliwosci ilosc kupowanych  kosmetykow 
w plastikach 

0,28% 1 

kompostuję wszystkie odpady z gospodarstwa domowego i ogrodu 0,28% 1 

Kompostuję odpady biodegradowalne. 0,28% 1 

Segreguję śmieci 0,28% 1 

Nie kupuje napojów butelkach pet  . Wykorzystuje opakowania po 
produktach spożywczych do wielokrotnego pakowania. Wylewamy 
wodę po myciu i gotowaniu warzyw owoców i po oplukaniu 
naczyń przed włożeniem do zmywarki 

0,28% 1 

Rzadko bywam w domu 0,28% 1 

pijemy wodę z kranu zamiast mineralnej 0,28% 1 

kompostuję odpady biodegradowalne 0,28% 1 

Korzystam z e-faktur, jeżeli jest tylko taka możliwość. Posiadam 2 
kompostowniki i tam trafiają wszystkie odpady kuchenne i 
ogrodowe, które nadają się na kompost. 

0,28% 1 

kupuje mniejsze ilości jedzenia żeby nie wyrzucać albo poprostu 
nie kupuje 

0,28% 1 
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wykorzystuję trwalsze opakowania (słoiki, pudełka, plastikowe 
kubeczki itp.), przerabiam ubrania, ograniczam zakup nowych 
rzeczy 

0,28% 1 

Używam skrzynki do spakowania zakupionych produktów 0,28% 1 

Kompostuję. 0,28% 1 

nie kupuję rzeczy pod wpływem chwili, kupuje wyłącznie rzeczy 
niezbędne 

0,28% 1 

kupuję produkty w szklanych opakowaniach, które nadają się do 
ponownego użytku 

0,28% 1 

kupuję jaja,ogórki kwaszone do własnych opakowań,robię 
przetwory na zimę do własnych opakowan 

0,28% 1 

kompostuję resztki zielone 0,28% 1 

ograniczam kupowanie napojów w plastikowych butelkach, 0,28% 1 

pół domu wyposarzone w sprzęty i meble z firm recyclingowych... 
plus 10 lat pracy przy odzysku sprawnych urządzeń i podzespołów 
sprzed przemiału. 

0,28% 1 

kompost 0,28% 1 

zbieram puszki po piwie KUFLOWE MOCNE 0,28% 1 

oszczędzam wodę i zmniejszam ilość odpadów, łapię deszczówkę 
do podlewania 

0,28% 1 

kompostuję wszystkie odpady zielone 0,28% 1 

segreguję 0,28% 1 

nie używam sztućców jednorazowych 0,28% 1 

nie używam naczyń i sztućców jednorazowych, nie marnuję 
żywności (nie kupuję "za dużo"), robię przetwory wykorzystując 
wielokrotnie słoiki i zakrętki 

0,28% 1 

Wypełnienia: 35 
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Załącznik do pytania nr 3 

Odpowiedzi do pytania: Chcę poszerzać swoją wiedzę w temacie ograniczania odpadów poprzez: - 
Inne - jakie? 

 

Odpowiedź % Liczba 

dokładny opis, jak segregować; gdzie kawałek gumy, steropianu: 
kubki po jogurcie? Płukać? Szmaty? 

0,42% 1 

webinar? forma zdalna, w tym nagranie do odtworzenia w czasie 
który uznam za wygodny i odpowiedni 

0,42% 1 

np. forum mieszkańców na stronie gminy i dzielenie się pomysłami 0,42% 1 

informację o tym jakie zagrożenie stwarzamy kupując mnóstwo 
rzeczy i wyrzucając je 

0,42% 1 

internety 0,42% 1 

informacje na temat realnych działań z posortowanymi odpadami 0,42% 1 

Wypełnienia: 6 
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Załącznik do pytania nr 4 

Odpowiedzi do pytania: Co robisz z nieużywanymi ubraniami? - Wykorzystuje je w inny sposób - jaki? 

 

Odpowiedź % Liczba 

oddaję do wymienialni 0,85% 3 

Szmaty 0,57% 2 

oddaję organizacjom pozarządowym 0,57% 2 

wykorzystuje na szmatki 0,28% 1 

Oddaję  na zbiórki 0,28% 1 

inne 0,28% 1 

przerabiam na szmatki 0,28% 1 

Przekazuję w zbiórkach charytatywnych 0,28% 1 

oddaje do podzielni (Bielany) 0,28% 1 

Używam jako szmaty etc. ew. używam ich jako wypełnienie do 
wysyłek 

0,28% 1 

Zgłaszam odbiór, ubrania sprzedają, a procent od sprzedaży 
przekazywany jest wybranej przeze mnie fundacji. 

0,28% 1 

Tnę na ścierki, wełna do polerowania butów 0,28% 1 

na szmaty 0,28% 1 

wystawiam w zbiórkach charytatywnych organizowanych przez 
podmioty niezależne na terenie gminy. 

0,28% 1 

Przerabiam je na maszynie na inne ubrania, torby na zakupy, na 
maseczki, kosmetyczki, itp 

0,28% 1 

przerabiam 0,28% 1 

stosuje jako szmaty w domu 0,28% 1 

szmaty, łaty, itp. 0,28% 1 

oddaję do gminy lub Caritasu 0,28% 1 

oddaję potrzebującym 0,28% 1 

Robię zabawki, szyję torby itp., używam jako ścierki do zmywania. 0,28% 1 

Szyję i przerabiam no inne rzeczy np paczworki 0,28% 1 

Oddaję do Puść ciuch w ruch sąsiedzka wymiana w Izabelinie. 0,28% 1 

przeznaczam na szmaty 0,28% 1 

oddaje do Wymienialni Ciuchów Puść Ciuch w Ruch 0,28% 1 

oddajemy do Monaru i domów dziecka 0,28% 1 

zniszczone rzeczy bawełniane przeznaczam na ścierki 0,28% 1 
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idą na ścierki 0,28% 1 

Wykorzystuję jako szmaty , przerabiam 0,28% 1 

przerabiam, znajduję inne zastosowanie 0,28% 1 

oddaję domom pomocy społecznej 0,28% 1 

Przekazuję biednym/potrzebującym 0,28% 1 

do mycia i wycierania 0,28% 1 

szyję cos innego, robię szmatki do sprzątania 0,28% 1 

na szmatki, na posłanie dla psa 0,28% 1 

zawożę do wymienialni 0,28% 1 

oddaję do fundacji opiekujących się ludźmi w potrzebie 0,28% 1 

przerabain na szmaty do sprzatania 0,28% 1 

ubrania robocze, szmaty 0,28% 1 

szmaty ;) 0,28% 1 

wymienialnia - i problem znika.... 0,28% 1 

Oddaję do pojemników PCK 0,28% 1 

do prac remontowych/warsztatowych/ puść ciuch w ruch - Gmina 
Izabelin 

0,28% 1 

przekazuję zbierającym je organizacjom 0,28% 1 

do wymienialni 0,28% 1 

przerabiam, dopasowuję 0,28% 1 

jako szmaty 0,28% 1 

- 0,28% 1 

przerabianie 0,28% 1 

Wypełnienia: 49 
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Załącznik do pytania nr 9 

Odpowiedzi do pytania: Co zmienił(a)byś w jej funkcjonowaniu? - Inne - co? 

 

Odpowiedź % Liczba 

nic 5,14% 9 

nie korzystam 1,71% 3 

nie słyszałem o tym projekcie. nie korzystałem z niego. po 
pierwsze to bym lepiej to nagłośnił 

0,57% 1 

Nie zanurzam korzstac 0,57% 1 

Nic, nie mam co wymieniać,  gdyż z zasady  nie kupuję  odzieży 0,57% 1 

Nie jestem zainteresowany 0,57% 1 

inne 0,57% 1 

nie mam pojęcia, jeszcze z niej nie korzystałem 0,57% 1 

rozszerzenie informacji o jej istnieniu 0,57% 1 

nie wiem, jak, kiedy i gdzie działa 0,57% 1 

nie mam zaufania do higieny takich rozwiązań 0,57% 1 

? 0,57% 1 

nie wiedzialam ze jest (brawo dla informatyka ;-) 0,57% 1 

Nic o niej nie wiem, więc na jakiej podstawie miałbym coś 
zmieniać 

0,57% 1 

opowiedzieć jak funkcjonuje, pokazać przykładowe ubrania, 
ogłosić przez parafię 

0,57% 1 

nie korzystałam więc nie mogę odpowiedzieć na to pytanie 0,57% 1 

nie zamierzam korzystać 0,57% 1 

nie wiem,bo nie wiem jak i kiedy działa 0,57% 1 

właśnie się dowiedziałam o czymś takim, więc nie mam pojęcia jak 
funkcjonuje ta wymienialnia ???? 

0,57% 1 

nie znam jej 0,57% 1 

jeszcze nie wiem 0,57% 1 

Nie interesuje mnie ta "instytucja" 0,57% 1 

nie korzystałem wiec nie wiem co zmienić 0,57% 1 

mniej kupować bezużytecznych szmat 0,57% 1 

Rozpowszechnienie informaci. 0,57% 1 

nie wiem, ponieważ nie wiedziałam o jej istnieniu 0,57% 1 

nie wiem o jej istnieniu 0,57% 1 
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nie interesuje mnie ta forma 0,57% 1 

Lepsze rozpowszechnienie informacji o funkcjonowaniu takiego 
miejsca. O reszcie opcji nie mogę się wypowiedzieć bo nie znam 
ani lokalizacji ani godz otwarcia ani asortymentu. 

0,57% 1 

Nie znam zasad więc nie wiem.co zmienić 0,57% 1 

Xxx 0,57% 1 

nie wiem 0,57% 1 

Upowszechnienie informacji o jej adresie, godzinach pracy i 
aktualnym asortymencie 

0,57% 1 

więcej informacji na ten temat 0,57% 1 

na razie nic 0,57% 1 

... 0,57% 1 

bardziej bym nagłośniła sprawę o jej istnieniu 0,57% 1 

Nie wiem jak działa 0,57% 1 

$ 0,57% 1 

musze się więcej dowiedzieć 0,57% 1 

Nie korzystałem, więc nie wiem 0,57% 1 

nie wiem - nie zamierzam używać 0,57% 1 

Zrobiłabym z niej sklepik - ubrania uprane, złożone ładnie na 
półkach, posegregowane kategoriami 

0,57% 1 

zlikwidował 0,57% 1 

drobne przedmioty domowe 0,57% 1 

Nie mam zamiaru korzystać więc co mam zmieniać? Pytanie bez 
sensu w przypadku negatywnej odpowiedzi na poprzednie. 

0,57% 1 

patrz punkt 8 ankiety 0,57% 1 

dostęp do informacji 0,57% 1 

Nie wiem, bo z niej nie korzystam. 0,57% 1 

więcej informacji 0,57% 1 

Wypełnienia: 50 
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Załącznik do pytania nr 11 

Odpowiedzi do pytania: Nie uzupełniałem (-am) produktów w Punkcie dzielenia się żywnością w 
gminie Izabelin (lodówka przy sklepie Carrefour) ponieważ: - Inny powód - jaki? 

 

Odpowiedź % Liczba 

Nie mam takiej potrzeby 1,08% 3 

nie mam takich produktów 0,72% 2 

kupuję tyle ile zużywam 0,72% 2 

nie miałem okazji 0,72% 2 

- 0,72% 2 

dzielę się z rodziną i sąsiadami 0,72% 2 

nie wiem, w sumie nie myślałem o tym 0,36% 1 

Nie kupuję  nadmiaru  żywności,  wszystko  zjadam 0,36% 1 

nie miewam nadmiarów pożywienia 0,36% 1 

. 0,36% 1 

inny 0,36% 1 

staram się wykorzystać 100% 0,36% 1 

Jestem emerytka zużywam wszystkie produkty które kupuje 0,36% 1 

nie kupuję na zapas 0,36% 1 

ponieważ jestem w sytuacji w której nie posiadam nadmiaru takich 
produktów 

0,36% 1 

zjadam wszystko w całości 0,36% 1 

marnuje bardzo mało żywności, jeśli w ogole 0,36% 1 

mam dietę i mogę korzystać z określonych świeżych produktów 0,36% 1 

nie wiedzialam ze taka jest 0,36% 1 

Kupuję odpowiednią ilość  produktów 0,36% 1 

nie interesuje mnie to 0,36% 1 

Nie miałem czym. 0,36% 1 

rzadko zostaje mi coś, co mógłby ktoś inny wykorzystać 0,36% 1 

brak powodu 0,36% 1 

Nie kupuję/nie gotuję na ogół za dużo 0,36% 1 

Nie wiem co jest potrzebne. Widziałam tę lodówkę, ale przeważnie 
pustą. Nie wiem czy ten program działa. 

0,36% 1 

nie marnuję zywnosci 0,36% 1 

wykorzystuję zakupione produkty 0,36% 1 
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wykorzystuję jedzenie 0,36% 1 

w naszej gminie nie jest potrzebna 0,36% 1 

Nie było potrzeby 0,36% 1 

nie  kupuję produktów żywnościowych w nadmiarze 0,36% 1 

Nie mam takiej potrzeby nie mam nadmiaru 0,36% 1 

Nie mam czasu 0,36% 1 

sadzilam, ze ta lodowka juz nie funkcjonuje. staram sie nie 
marnować jedzenia. jesli mam co do oddania to produkty suche. 
typu kasza, maka. czy takie produkty mozna włożyć do lodówki. 
jeśli nie to gdze je oddac. 

0,36% 1 

Ograniczam zakupy 0,36% 1 

Kupuję tylko tyle ile potrzebuje moja rodzina. 0,36% 1 

to kiepski pomysł 0,36% 1 

Dzielę się rodziną. 0,36% 1 

Staram się kupować racjonalnie, nie za dużo, nie marnować 
jedzenia, więc też go nie oddawać 

0,36% 1 

staram się aby wszystko było zjedzone lub zamrazam 0,36% 1 

Nie miałam produktów do oddania. 0,36% 1 

Wykorzystuje zywnosc w calosci i nie mam nic do zaoferowania 0,36% 1 

nie mam czym się dzielić 0,36% 1 

nie marnuję żywności ,staram sięma£o kupować 0,36% 1 

Nie bywam tam 0,36% 1 

Nie miałam takiej potrzeby. J 0,36% 1 

U mnie jedzenie nie marnuje się. Kupuję gdy się kończy w lodówce 
i tyle ile potrzeba. 

0,36% 1 

praktycznie zużywam 100% zakupionej żywności 0,36% 1 

Nie mam żywności do oddania 0,36% 1 

nie wyrzucam produktów i nie mam nadwyżek jedzenia 0,36% 1 

nie kupuje jedzenia na zapas 0,36% 1 

Kupuje odpowiednia ilosc jedzenia 0,36% 1 

nie mam nadwyżki żywności 0,36% 1 

Po prostu niecuzupełniałem 0,36% 1 

zjadam wszystko i nie wyrzucam 0,36% 1 

z reguły tak gospodaruję, że nie mam nadmiaru jedzenia 0,36% 1 

nie marnuje jedzenia, zjadmy wzystko 0,36% 1 
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nie miałam nadmiernych zapasów 0,36% 1 

Nie myślałem o tym 0,36% 1 

Nie mam na to czasu, ale pomysł szczytny 0,36% 1 

Gospodarujemy tak żeby nic nie zostawalo 0,36% 1 

kupuję tyle żywności ile potrzebuję 0,36% 1 

to ryzykowny pomysł ze względów higienicznych i zdrowotnych 0,36% 1 

nie jestem zainteresowany żywnością niewiadomego pochodzenia 0,36% 1 

posiadam zwierzęta gospodarskie 0,36% 1 

Wydaje mi się, że nikt albo bardzo mało osób z tego korzysta. Nie 
jestem w stanie tak zaplanować zakupów, by idąc do Carrefoura 
zabrać z domu niepotrzebne jedzenie. Czy to chodzi o to, by kupić 
coś  w sklepie i tam włożyć? Chyba nie, bo chodzi tu o oddawanie 
nadmiaru jedzenia? 

0,36% 1 

trudno powiedzieć, ze mam sie czym dzielić jak zostają resztki to 
raczej nie do dzielenia 

0,36% 1 

chyba z lenistwa 0,36% 1 

Nie kupuję więcej niż potrzebuje 0,36% 1 

Może to moja wina, brak empatii. Nie zastanawiałem się nad tym 0,36% 1 

kupuję tyle ile potrzebuję,nie wyrzucam zywności 0,36% 1 

Nie mam produktów do włożenia. 0,36% 1 

komunizm to zło 0,36% 1 

brak żywności do oddania, kupujemy na miarę potrzeb 0,36% 1 

Staram się wykorzystywać pożywienie w pełni. Jeżeli coś zostaje, 
to w bardzo małych ilościach 

0,36% 1 

Nie kupuje żywności w nadmiarze 0,36% 1 

zapominam :( 0,36% 1 

Zmniejszyłam ilość kupowanego jedzenia. 0,36% 1 

Brak czasu 0,36% 1 

nie wiem, na jakie produkty jest zapotrzebowanie 0,36% 1 

raczej nie mam takich produktów do oddania 0,36% 1 

W moim domu szykuję tyle jedzenia ile zjadamy. Nic się nie 
marnuje. 

0,36% 1 

nie zostaje mi za dużo jedzenia 0,36% 1 

Na ogół nie zostaje mi jedzenie, jeśli zostaje dzielę się z sąsiadami 0,36% 1 

Nie jestem przekonany do tej formy dzielenia. 0,36% 1 

mamy dużą rodzinę, i żywność się u nas nie marnuje 0,36% 1 
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Jeszcze nie mam tego nawyku, ale mam to w głowie. Mam 
problem żeby wdrożyć to w życie. 

0,36% 1 

Sama nie wiem dlaczego 0,36% 1 

staram się nie marnować jedzenia 0,36% 1 

Nie mam potrzeby 0,36% 1 

Nie mam nadwyżek żywności. 0,36% 1 

nie miałem do tej pory zbędnego jedzenia, które się marnuje 0,36% 1 

nic mi nie zostaje 0,36% 1 

nie realizuję pomocy dla innych w taki sposób 0,36% 1 

Wyrzucam produkty już sepsute 0,36% 1 

Racjonalnie planuję zakupy, nie mam zbędnej, niewykorzystanej 
żywności. 

0,36% 1 

staram sie nie kupowac zywnosci w nadmiarze 0,36% 1 

bo nie 0,36% 1 

kupuję tyle ile zjadam 0,36% 1 

Zapomniałam o tej lodówce 0,36% 1 

nie wierze w te koncepcje pomocy 0,36% 1 

nie gotuję na zapas i nie kupuję ponad potzreby, tak więc jeśli coś 
się marnuje, to albo się przypali, albo się nei schowa albo o tym 
zapomni. 

0,36% 1 

Nie mam resztek 0,36% 1 

Nie wierzę w takie działania. Nikt z niej nie korzysta z mojej wiedzy 0,36% 1 

kupuję tylko tyle, ile sam mogę zużyć 0,36% 1 

nie było okazji 0,36% 1 

nie mam nadmiaru żywności 0,36% 1 

brak czasu, staram się tak planować, żeby jedzenie się nie 
marnowało 

0,36% 1 

Posiadam zwierzęta, które rozwiązują problem z nadwyżką 
żywności. 

0,36% 1 

nie posiadam nadwyżek żywności 0,36% 1 

dzielę się z rodziną 0,36% 1 

nic 0,36% 1 

Nie było takiej potrzeby 0,36% 1 

nie mam takiego nawyku ale staram sie nie marnowac/wyrzucac 
zywnosci 

0,36% 1 

kupuję mało żywności 0,36% 1 
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nie wyrzucam jedzenia 0,36% 1 

dzielę się nzawyżkami z potrzebującymi w najbliższym otoczeniu 0,36% 1 

staramy się w pełni wykorzystywać zakupioną i przygotowaną 
żywność i nic nie wyrzucamy 

0,36% 1 

nie miałam ich na zbyciu 0,36% 1 

powinno byc więcej 0,36% 1 

sporadycznie bywam w Izabelinie 0,36% 1 

staram się kupować tyle ile potrzeba i wykorzystywać na bieżąco 0,36% 1 

zapominanie 0,36% 1 

nie marnuje żywności 0,36% 1 

nie mam niewykorzystanych nadmiarów pokarmu 0,36% 1 

nie mam nadwyżek żywności 0,36% 1 

staram się nie kupować więcej niż spożyjemy 0,36% 1 

nie marnuje jedzenia 0,36% 1 

nie miałam nadwyżki 0,36% 1 

Wypełnienia: 130 
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Załącznik do pytania nr 13 

Odpowiedzi do pytania: W jaki sposób chciał(a)byś skorzystać ze spotkań w kawiarence naprawczej? 
- Inny – jaki? 

 

Odpowiedź % Liczba 

Wymiana informacji, wymiana kwiatów i nasion 0,59% 1 

żadne z powyższych 0,59% 1 

Wymiana doświadczeń. Informacja co kto robi i jak można z tego 
korzystać. Taka pomoc sąsiedzka 

0,59% 1 

diagnostyka zepsutych urządzeń 0,59% 1 

Drobne naprawy hydrauliczne. 0,59% 1 

Oddać bezpłatnie rowery do naprawy i oddać je bezpłatnie dla 
biednych rodzin 

0,59% 1 

naprawa rowerów 0,59% 1 

Oddać nieużywane rzeczy, żeby ktoś inny coś z nich zrobił. 0,59% 1 

naprawa wtyczek, przedłużaczy, itp. - nie ma to nic wspólnego z 
elektroniką 

0,59% 1 

mogę oddać rzeczy, których sama nie umiem naprawić 0,59% 1 

Zajęcia dla dzieci / z dziećmi 0,59% 1 

skorzystać z pomocy 0,59% 1 

Szycie ni w ząb mi nie idzie, w kwestiach elektrotechnicznych 
mógłbym niejednemu doradzić... 

0,59% 1 

rowery - naprawa 0,59% 1 

sposób na przedłużenie przydatności sprzętów domowego użytku 0,59% 1 

Wypełnienia: 15 
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Załącznik do pytania nr 15 

Odpowiedzi do pytania: Co Ci sprawia największą trudność w segregacji odpadów? - Inne problemy - 
jakie? 

 

Odpowiedź % Liczba 

nic 1,82% 6 

Nie mam problemów 0,91% 3 

brak 0,91% 3 

nie mam z tym problemu 0,61% 2 

Nie mam problemu z segregacją 0,30% 1 

Nie mam problemów,  wyrzucam mało 0,30% 1 

Nie mamy problemow 0,30% 1 

inne 0,30% 1 

odpady, opakowania z różnych materiałów (np opakowania 
papierowo plastikowe). Staram się je rozdzielać ale czasem lądują 
w zmieszanych 

0,30% 1 

zbyt rzadkie odbieranie odpadów kuchennych 0,30% 1 

segregacja nie sprawia mi trudnosci 0,30% 1 

nie mam problemu 0,30% 1 

Niekiedy trudno jest zaklasyfikować odpady do właściwej frakcji 0,30% 1 

Nie mam zadnych trudnosci. 0,30% 1 

Malo profesjonalne pytanie. Ja nie mam trudnosci zadnych z 
powyzszych a oczekuje sie ze odpowiem ze mam co najmniej jedna 
trudnosc ... 

0,30% 1 

nie mam problemow 0,30% 1 

Ok PSZOK  jest dobrze usytuowany w  środku Gminy 0,30% 1 

niska dbałość przy segregacji kiedy patrzę na worki sąsiadów, 
pierwsze pokolenie segregujacych, często chyba nie rozumieją 
czemu to służy i jak to działa. Zdarzały się odbiory segregowanych 
śmieci, które mimo różnych kolorów worków lądują w jednym 
miejscu - po co segregować skoro śmieciarze wsypują wszystkie 
worki w jeden samochód bez podziału i selekcji..?! 

0,30% 1 

Nie mam trudności 0,30% 1 

Czasem mam wątpliwości co gdzie wyrzucić. Wiem, że gmina 
przygotowała poradnik nawet w wersji papierowej. Powinien być 
w każdym domu. 

0,30% 1 

wkurzenie, ze wiekszosc ludzi ma segregowanie w d*** i sie. 
ttmnie kryją 

0,30% 1 
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nic mi nie sprawia trudności 0,30% 1 

Nic mi nie sprawia trudności. 0,30% 1 

nie ma probkemòw 0,30% 1 

Nie mam problemów z segregowaniem odpadów 0,30% 1 

Za rzadko odbierane odpady papierowe (1x w miesiącu); 
bioodbady kuchenne powinny być w jednym pojemniku z trawą, 
liśćmi itp 

0,30% 1 

segregacja różnych plastików celofanów 0,30% 1 

Nie widzę żadnych problemów 0,30% 1 

Nie wiem gdzie wrzuciłć nietypowe 0,30% 1 

przetrzymywanie odpadów kuchennych przez 2 tygodnie 
szczególnie latem. 

0,30% 1 

nie ma żadnych problemów 0,30% 1 

Nie mam problemów,  źle skontruowane pytanie 0,30% 1 

świadomość bezsęsownej roboty 0,30% 1 

nie mam problemow ( zabrakło tak oczywistego pytania w 
ankiecie) 

0,30% 1 

jestem oburzona kwotą za wywóz odpadów segregowanych. 
Wkładamy pracę w ich segregację a mimo to płacimy coraz więcej. 

0,30% 1 

Brak wyraźnej informacji. Np. papier czysty, to nie ubrudzony 
niczym, czy też np tektura pozbawiona taśm klejących. 

0,30% 1 

Dlaczego muszę zaznaczyć co najmniej 1 odpowiedź, jeżeli 
segregacja odpadów nie sprawia mi żadnych trudności? 

0,30% 1 

Czasami mam problem, czy segregować brudne, tłuste opakowania 
czy wyrzucać do pojemnika odpadów komunalnych 

0,30% 1 

brak w systemie segregacji miejsca na niektóre odpady. np. jak 
bezpiecznie wyrzucić stluczoną żarówkę. 

0,30% 1 

jest sporo odpadów niewymienionych w wykazach, nie wiadomo, 
co z nimi zrobić (np. opakowanie po lakierze do włosów - 
informacje w Internecie są sprzeczne) 

0,30% 1 

problemy z nietypowymi odpadami - np. szkło okienne, gaśnice 0,30% 1 

zbyt rzadko odbierane odpady 0,30% 1 

nie mam problemów w segregacją odpadów 0,30% 1 

Jedynie kompostowanie było na tyle uciążliwe, że z niego 
zrezygnowałam 

0,30% 1 

stopień mycia i czyszczenia niektórych segregowanych odpadów 0,30% 1 

Odpady kuchenne szybko się psują, trzeba codziennie wynosić 0,30% 1 

rzadki odbiór odpadów zielonych i kompostowalnych 0,30% 1 
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Segregacja odpadów bio. Niestety pomimo wyrzucania do małych 
worków przez 2 tygodnie uzbiera się pewna ilość i robactwo 

0,30% 1 

segreguje 0,30% 1 

odpady kuchenne, poniewaz szybko ulegaja zepsuciu. 0,30% 1 

Nie mamy problemów z selekcją odpadów. 0,30% 1 

nie wiem, czy trzeba czyścić pojemniki czy nie 0,30% 1 

Kłopoty z bio. Szybko się psują a odbiór co 2 tygodnie. Zbieram 
nakrętka i nie zawsze wiem gdzie je oddać. 

0,30% 1 

nie mam prblemu 0,30% 1 

nie zawsze dostarczane są worki 0,30% 1 

Ciągle przypominam  domownikom o segregacji 0,30% 1 

nie mam trudności w segregowaniu 0,30% 1 

odbiór odpadów nie wpisuje się w ekologiczne podejście do 
sprawy... zastąpienie opakowań plastikowych tekturą, 
użytkowanie kartonów jako medium na zakupy,a  papier odbierają 
raz w miesiącu. magazynowanie tużych ilości tektury jest 
uciążliwe. Szkło, ok, tego jest niewiele, tworzywa/metale, i papier 
powinny być odbierane równolegle za każdym razem. 

0,30% 1 

Brak pojemników do segregacji. 0,30% 1 

Nie mam z tym problemu, czy autor ankiety nie przewiduje takiej 
opcji ? 

0,30% 1 

Segregacja nie stwarza problemów. 0,30% 1 

nie mam wiekszych problemow 0,30% 1 

bezsens używania zbiorczych toreb plastikowych  (np. po co 
dodawać plastik do odpadów bio degradowalnych ?) zamiast 
pojemników na poszczególne odpady 

0,30% 1 

np. opakowania po lekach, niektóre są z aluminium,czy  wrzucać 
do mieszanych czy do żółtego worka 

0,30% 1 

brak pełnego instruktażu, czasem pojawia się pytanie gdzie to a 
gdzie to umieścić 

0,30% 1 

W momencie odbioru śmieci, za mala ilość worków, dawanych 
przez osoby zajmujące się wywozem. 

0,30% 1 

- 0,30% 1 

dostaję za mało worków na odpady by podołać pakowaniu 
produkowanych odpadów 

0,30% 1 

Wypełnienia: 68 
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Załącznik do pytania nr 17 
Odpowiedzi do pytania: Część osób wyrzuca odpady niebezpieczne do odpadów zmieszanych. Jak 
uważasz - co mogłoby skłonić mieszkańców do wyrzucania ich do wyznaczonych pojemników? - Inne 
– jakie? 

 

Odpowiedź % Liczba 

edukacja 0,58% 2 

na niektórych działaja tylko kary 0,29% 1 

inne 0,29% 1 

Drobna zaplata za pozostawienie ich w wyznaczonych punktach 0,29% 1 

informacja czego nie wrzucać - na workach, na harmonogramach, 
na ulotkach 

0,29% 1 

dokładna informacja gdzie należy co umieszczać. 0,29% 1 

edukacja i uświadamianie 0,29% 1 

edukacja zagrożeń jakie wynikają z dowolnego wyrzucania tego 
typu śmieci 

0,29% 1 

nagrody 0,29% 1 

Edukacja, być mize są nieświadomi  zagrożenia 0,29% 1 

uświadomienie o szkodliwości 0,29% 1 

przeszczep mózgu. 0,29% 1 

okazjonalna kontrola smieci i kary finansowe 0,29% 1 

większa edukacja 0,29% 1 

zwiększanie świadomości na temat szkodliwości takich działań dla 
środowiska 

0,29% 1 

zmniejszenie opłat za wywóz śmieci 0,29% 1 

edukacja i powtarzanie na temat szkodliwosci odpadow 
niebezoiecznych 

0,29% 1 

dlaczego Apteka przy Temajera nie przyjmuje przeterminowanych 
leków? 

0,29% 1 

to nie jest problem w pojemnikach czy dostępności miejsc tylko w 
mentalności tych ludzi, uświadomieniu że robią bardzo źle. Sama 
wielokrotnie zwracalam uwagę babci że tak nie można. 

0,29% 1 

przejrzysta informacja, co jest odpadem niebezpiecznym 0,29% 1 

raczej kontrole śmieci, i groźba grzywny. 0,29% 1 

Regularna akcja informacyjna wskazująca na szkodliwość takich 
działań i promująca proekologiczne postawy 

0,29% 1 

Edukacja. 0,29% 1 
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kary 0,29% 1 

oczywiście nagroda za to że są wyrzucane w specjalne miejsce typu 
przynieś oponę i dostaniesz czekoladę 

0,29% 1 

edukacja, uświadamianie 0,29% 1 

kary pieniężne 0,29% 1 

informacja o niebezpieczeństwie mieszania 0,29% 1 

Skąd taka wiedz że część mieszkańców wyrzuca odpady 
niebezpieczne do odpadów zmieszanych ? 

0,29% 1 

informacja 0,29% 1 

wystawianie dodatkowych pojemników 0,29% 1 

Większa świadomość zagrożenia tych śmieci wyrzuceniem przy 
domu 

0,29% 1 

Wypełnienia: 32 
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Załącznik do pytania nr 18 

Odpowiedzi do pytania: Jakie tematy powinny być poruszane w czasie akcji edukacyjnych na temat 
odpadów? - Inne - jakie? 

Odpowiedź % Liczba 

inne 0,29% 1 

co się dzieje potem (ale dokładnie: kto, gdzie, jaki recykling, itd), 
po odebraniu odpadów - żeby ludzie wiedzieli, że segregowanie 
ma sens (o ile ma). 

0,29% 1 

Wskazywać w szkole i i w gazetach lokalnych jaka jest droga śmieci 
i jak są wykorzystywana procentowo, z uwzględnieniem ile % i tak 
końcu na wysypisku 

0,29% 1 

niefrasobliwość korporacji na zaśmiecanie środowiska 
opakowaniami, niepotrzebnymi instrukcjami itp. oraz brak reakcji 
ze strony prawodawców 

0,29% 1 

uświadomienie szkodliwości spalania śmieci i spektakularne 
karanie osób spalających śmieci 

0,29% 1 

Nie wiem 0,29% 1 

skup surowców wtórnych powoduje segregacja  AUTOMATYCZNIE 
I LIKWIDUJE DZIKIE WYSYPISKA 

0,29% 1 

zmniejszenie kwoty za wywóz śmieci 0,29% 1 

Negatywne skutki oddziaływania odpadów na środowisko; 
przykłady pomysłów i polityki ograniczającej składowanie i 
produkcję odpadów na świecie 

0,29% 1 

co się z nimi dalej dzieje 0,29% 1 

szkodliwość dla środowiska i zdrowia ludzi 0,29% 1 

poruszenie tematu zanieczyszczenia środowiska i jakości 
powietrza. Zły stan w.w spowodowany przez spalanie w 
domowych piecach śmieci 

0,29% 1 

informowanie o niebezpieczeństwach np. baterie 0,29% 1 

Sposoby na zagospodarowanie odpadów w sposób inny, niż 
poprzez ponowne przerobienie surowców. np użycie podzespołów 
czy elementów zniszczonych urządzeń technicznych, naprawa czy 
wymiana z osobami porządającymi uszkodzony/niepotrzebny 
przedmiot 

0,29% 1 

Cena za odpady jest tak wysoka że nie sprzyja segregacji oraz 
edukacji w tym kierunku 

0,29% 1 

wyznaczenie innego miejsca Pszok 0,29% 1 

propagowanie wiedzy na temat skali szkodliwości dla środowiska 
poszczególnych odpadów - na przykład zużytych  baterii 

0,29% 1 

Wypełnienia: 17 
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Załącznik do pytania nr 19 

Odpowiedzi do pytania: Co robisz z odpadami BIO kuchennymi? - Inny sposób - jaki? 

 

Odpowiedź % Liczba 

byś nie zostawia workow 0,29% 1 

używam młynka 0,29% 1 

odpowiednie dla ptactwa wysypuje do karmika 0,29% 1 

Takie odpady u mnie prawie wcale nie powstają 0,29% 1 

chcialam zaznaczyc odpowedz 1 i 2 ale ankieta nie pozwala 0,29% 1 

Miele w młynku kuchennym 0,29% 1 

KOMPOST 0,29% 1 

Ponieważ nie gotuję, ich objętość to jedna mała torebka 
miesięcznie. Worek jest za duży. Dodaję do zmieszanych. 

0,29% 1 

posiadam rozdrabniacz na tego typu odpsady 0,29% 1 

pasza dla kur 0,29% 1 

w osobnym worku wrzucam do kontenera ze zmieszanymi 0,29% 1 

Zwierzeta 0,29% 1 

kompostuję 0,29% 1 

Wypełnienia: 13 
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Załącznik do pytania nr 23 

Odpowiedzi do pytania: Z oddaniem jakich odpadów miewasz problemy? - Innych - jakich? 

 

Odpowiedź % Liczba 

baterie 0,59% 2 

baterie, leki 0,29% 1 

baterii, żarówek 0,29% 1 

zniszczonej odzieży, szmat itp. 0,29% 1 

PAPIER! odbierany jest tylko raz w miesiącu, a mam go nie mniej 
niż plastików 

0,29% 1 

Odpady zielone nie mieszcza mi sie czasami w kompostowniku 0,29% 1 

odpadów zielonych - za rzadko odbierane - po kazdym deszczu 
śmierdzą 

0,29% 1 

brudnych, tłustych - co robić, czy segregować czy do odpadów 
komunalnych? 

0,29% 1 

Np. Stluczoną żarówka, paragony że sklepu, opakowania 
wielomateriałowe. 

0,29% 1 

In 0,29% 1 

zielonych. Mam problem że nie można je oddać w pojemniku tylko 
trzeba w worku 

0,29% 1 

W lecie bioodpady gniją i śmierdzą z powodu wysokiej temp. 
powietrza,powinny być odbierane co tydzień. 

0,29% 1 

z transportem do PSZOK 0,29% 1 

słoików, szklanych butelek- zajmuje dużo przestrzeni 0,29% 1 

Problemem są odpady drobne i ciężkie, np po porządkach w 
garażu, zmieszane elektroodpady, uszkodzone narzędzia, są zbyt 
ciężlkie by przenieść je w worku a pudełka kartonowe są podatne 
na deszcz... Czasem brakuje opcji zamówienia małego kontenera w 
ramach mobilnego pszoku, aby załadować na miejscu a nie wozić 
po trochu. 

0,29% 1 

papa 0,29% 1 

lekarstw 0,29% 1 

Wypełnienia: 17 
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Załącznik do pytania nr 26 

Odpowiedzi do pytania: Nie i wynikało to z: - Inny powód - jaki? 

 

Odpowiedź % Liczba 

Brak czasu 1,67% 2 

godziny w jakich jest otwarty. 0,83% 1 

niewygodny transport tych odpadów dla mnie 0,83% 1 

niestety nie trafiłem w godziny pracy 0,83% 1 

braku odpowiedniego transportu 0,83% 1 

Niepewności czy dany materiał zostanie przyjęty. 0,83% 1 

Nie wiem gdzie jest 0,83% 1 

nie mam jak przetransportować odpadów 0,83% 1 

korzystałem z innego punktu 0,83% 1 

godziny pracy oraz zły miom zdaniem regulamin 0,83% 1 

uciążliwy dostęp. godziny otwarcia. ograniczenia covidowe 0,83% 1 

zła lokalizacja zakłócająca pobliskim mieszkańcom spokój oraz 
wpływająca negatywnie na estetykę gminy 

0,83% 1 

Nie wiem co tam mam oddawać 0,83% 1 

nie miałem jeszcze takiej potrzeby 0,83% 1 

nie korzystam z PSZOK ponieważ jego funkcjonowanie zakłóca 
spokój mieszkającym, jest położony za blisko domostw 

0,83% 1 

brak takich odpadów 0,83% 1 

wystarczy mi normalny odbiór odpadów, niektóre odpady oddaję 
przy okazji w innych miejscach (baterie wrzucam do pojemnika w 
supermarkecie), w razie potrzeby chętnie skorzystam z PSZOK 

0,83% 1 

ciągły brak czasu 0,83% 1 

W najbliższym czasie zamierzam skorzystać 0,83% 1 

nie dysponuję samochodem ,a do autobusu kanapy nie wniosę. 0,83% 1 

Jest to bzdura z PSZOK-iem!!! 0,83% 1 

Logistyka 0,83% 1 

zbyt duża odległość 0,83% 1 

brak odp 0,83% 1 

nie korzystam z PSZOKu 0,83% 1 

odpady remontowe - zamówiła specjalny kontener BYŚ 0,83% 1 

Wypełnienia: 26 


