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Krótko o badaniu opinii mieszkańców
Do tej pory Małopolskie Obserwatorium Rozwoju
Regionalnego przeprowadziło 5 edycji
badania opinii mieszkańców Małopolski:
w 2012, 2013, 2014, 2015
oraz w 2016 roku.

Część pytań jest powtarzana co roku,
część jest powtarzana z mniejszą
częstotliwością. Pojawiają się wreszcie
pytania okazjonalne, związane z
realizacją przez samorząd województwa
konkretnych projektów lub wystąpieniem
specyficznych problemów
i wyzwań.

www.obserwatorium.malopolska.pl

Badanie opinii mieszkańców - 5. edycja
W ostatniej edycji badania opinii mieszkańców
Małopolanie odpowiadali na 23 pytania,
które objęły szeroki zakres zagadnień:
 związki z innymi województwami,
więzi i skojarzenia z województwem śląskim,
jakość powietrza,
aktywność fizyczna.
Badanie przeprowadzone było na próbie
3000 Małopolan, przy czym
w każdym z 6 obszarów terytorialnych
wyróżnionych zgodnie ze Strategią Rozwoju WM
na lata 2011-2020:
Krakowskim Obszarze Metropolitalnym (bez Krakowa),
subregionie tarnowskim, subregionie sądeckim,
subregionie podhalańskim i w Małopolsce Zachodniej
oraz dodatkowo w Krakowie, przeprowadzonych zostało
po 500 wywiadów CATI.
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Stan powietrza w Polsce i Małopolsce. PM10

Koncentracja pyłu PM10 w krajach Europy

Średnie roczne stężenie PM10 w 2015r.

– dane za 2013, źródło: „Air quality in Europe – 2015 report”

– „Program ochrony powietrza dla województwa
małopolskiego. Małopolska w zdrowej atmosferze”

Stan powietrza w Polsce i Małopolsce. PM2,5

Koncentracja pyłu PM2,5 w krajach Europy

Średnie roczne stężenie PM2,5 w 2015

– dane za 2013, źródło: „Air quality in Europe – 2015 report”

– „Program ochrony powietrza dla województwa
małopolskiego. Małopolska w zdrowej atmosferze”

Czym Małopolanie ogrzewają mieszkania?
węglem (28,7%),
ciepłem sieciowym (25,5%),
gazem (23,9%),
drewnem (15,8%).

Ocena stopnia zanieczyszczenia powietrza
39,6% Małopolan ocenia stopień zanieczyszczenia powietrza jako
„bardzo duży” i „duży” (20,6% - „bardzo duży”, 19,0% - „duży”),
32,6% - jako „średni”, a 19,3% - jako „niski”.
6,9% mieszkańców uważa, że w miejscowości ich zamieszkania
nie ma zanieczyszczeń.

Zróżnicowanie przestrzenne w ocenie stopnia
zanieczyszczenia powietrza
Znaczne zróżnicowanie
w postrzeganiu stopnia
zanieczyszczenia powietrza w
miejscu zamieszkania widać
wśród Małopolan mieszkających
w różnych częściach regionu.
W Krakowie 76,4% mieszkańców uważa,
że zanieczyszczenie
jest „bardzo duże” i „duże”,
podczas gdy
w pozostałej części KOM-u odsetek
takich osób wynosi 27,4%,
w Małopolsce Zachodniej – 30,4%,
w subregionie podhalańskim – 42,6%,
w subregionie sądeckim – 26,8%,
a w subregionie tarnowskim – 24,4%.

Co jest przyczyną zanieczyszczenia powietrza?

Transport najczęściej wymieniany był
jako pierwsza odpowiedź przez
mieszkańców Krakowa (36,7%).
W opinii mieszkańców KOM-u,
subregionu podhalańskiego,
Małopolski Zachodniej i subregionu
sądeckiego – główną przyczyną
zanieczyszczenia jest opalanie złej
jakości paliwami
(od 23,1% do 31,7%).
W subregionie tarnowskim na
pierwszym miejscu wymieniany był
przemysł (35,9%).

Poszukiwanie informacji o zanieczyszczeniu powietrza
Małopolanie poszukują
informacji o
zanieczyszczeniach głównie w
internecie (80,1%), w
mniejszym stopniu czerpią
wiedzę z telewizji (12,5%) czy
prasy i komunikatów
gminnych.

Informacje o zanieczyszczeniu powietrza
Nie we wszystkich powiatach Małopolski
są zainstalowane stacje pomiaru jakości
powietrza. Takich, nad którymi nadzór
sprawuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Krakowie i które prowadzą stały
monitoring, jest ponad 20 (w tym w Krakowie –
6). W kilku innych powiatach stacje nie są
aktywne systematycznie. W kilku następnych
– brak jest takich urządzeń.

Instalowane są również, w porozumieniu z
decydentami lokalnymi, ale także na prywatny
użytek mieszkańców, inne urządzenia do
pomiaru PM 2.5, PM 10, temperatury,
ciśnienia czy wilgotności (typu: Airly). Wyniki
są dostępne przez aplikacje internetowe i
można je podglądać w internecie. Nie ma ich
jednak we wszystkich gminach, dostępne są
głównie w Krakowie
i gminach okalających stolicę Małopolski.

Ocena działań władz w kwestii jakości powietrza
90% Małopolan uważa, że
podejmowanie przez władze
gminy/miasta działań mających na
celu zmniejszenie poziomu
zanieczyszczenia powietrza jest
„bardzo istotne” i „istotne”.
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Odsetek odpowiedzi na pytanie, czy władze
gminy/miasta powinny podejmować działania
mające na celu zmniejszenie poziomu
zanieczyszczenia powietrza w zależności
od subregionu zamieszkania
tak, jest to bardzo istotne
tak, jest to istotne
nie, nie ma takiej potrzeby

46.60
40.20
10.20

subregion sądecki
subregion podhalański

Ocena działań władz w kwestii jakości powietrza

W Krakowie najmniej jest procentowo osób, które uważają, że
władze lokalne nie podejmują żadnych działań (12%), ale największy
odsetek tych, którzy twierdzą, że działania są podejmowane, ale nie
przynoszą pożądanych zmian (68%).

Ocena działań władz w kwestii jakości powietrza
Małopolanie zostali poproszeni o wyrażenie opinii na temat czterech twierdzeń
dotyczących materiału spalanego w gospodarstwach domowych oraz przez podmioty
gospodarcze.
1. Spalanie śmieci w gospodarstwach domowych nie wpływa na jakość powietrza

97,4% Małopolan nie zgadza się z powyższym twierdzeniem
2. Służby publiczne powinny mieć prawo do częstych kontroli materiału spalanego
w celu ogrzania domu/mieszkania

80,1% Małopolan zgadza się z powyższym twierdzeniem, 15,0% – nie zgadza
się, pozostali nie mają w tej kwestii zdania
3. Podmioty gospodarcze powinny być częściej niż gospodarstwa domowe
kontrolowane w zakresie wpływu ich działalności na jakość powietrza

84,7% Małopolan zgadza się z powyższym twierdzeniem, 10,2% – nie zgadza
się, pozostali nie mają w tej kwestii zdania
4. Spalanie śmieci w gospodarstwach domowych powinno podlegać wysokim karom

79,3% Małopolan zgadza się z powyższym twierdzeniem, 12,0% – nie zgadza się, 8,3%
nie ma w tej kwestii zdania

Czy w domach spalane są odpady?
Ponad połowa
Małopolan spotyka
się z sytuacją
spalania śmieci w
gospodarstwach
domowych swoich
sąsiadów.
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Odsetek odpowiedzi na pytanie o to,
czy często można się spotkać z przypadkami,
aby jakieś gospodarstwo domowe paliło śmieciami
tak, często spotykam się z taką opinią
tak, ale są to rzadkie przypadki
nie, nie słyszałam o takich przypadkach

subregion podhalański

Sytuacja najbardziej alarmująca
jest w subregionie podhalańskim
– jest to jedyny subregion, w
którym odsetek osób, które nie
słyszały o przypadkach palenia
śmieciami, jest niższy (29,2%) niż
tych, którzy często spotykają się
z taką opinią (34,2%) lub słyszeli
o tym, ale są to według nich
przypadki rzadkie (34,8%).

Czy w sprzedaży powinien być dostępny tylko
dobrej jakości węgiel?

Prace modernizacyjne w mieszkaniach
przeprowadzone przez Małopolan w ostatnich latach
Modernizacja instalacji grzewczej

Spośród Małopolan, którzy przeprowadzili
jakieś prace modernizacyjne, najwięcej
wymieniło piec na nowy (co trzeci
mieszkaniec, który modernizował instalację
grzewczą) lub prowadziło drobne prace
(typu: wymiana grzejników, kaloryferów,
stolarki okiennej). Tylko co dwunasty
Małopolanin spośród tych, którzy
zadeklarowali prowadzenie jakichś prac,
przeprowadziło całkowitą modernizację
instalacji grzewczej.

Ocieplenie budynku

Prace „ociepleniowe” dotyczyły głównie
ocieplenia ścian zewnętrznych (prawie
połowa wszystkich prac), w mniejszym
stopniu prowadzone były kompleksowe
prace ociepleniowe (u co czwartego
badanego).

Prace modernizacyjne planowane do przeprowadzenia przez
Małopolan w najbliższych latach
Modernizacja instalacji grzewczej

Ci mieszkańcy regionu, którzy nie mają
planów modernizacji instalacji grzewczej
w najbliższych latach, odpowiadali
w zdecydowanej większości, że nie mają
takiej potrzeby (bo np. prace zostały już
wykonane wcześniej). Co dziewiąty
mówi, że rezygnuje z takich inwestycji ze
względu na wysokie koszty.

Ocieplenie budynku

Prawie połowa spośród tych, którzy nie
mają planów ocieplenia budynku mówi,
nie ma takiej potrzeby, co trzeci
deklaruje, że takie prace zostały już
wykonane wcześniej, o wysokich
kosztach mówi co piąty mieszkaniec
spośród osób, które nie planują żadnych
prac ociepleniowych w najbliższych
latach.

Departament
Polityki Regionalnej
Małopolskie Obserwatorium
Rozwoju Regionalnego
www.obserwatorium.malopolska.pl

