
ANKIETA 
 
W ankiecie udział wzięło 1168 osób. 
Trwała od 1 do 14 lutego 2021 r. 
Umieszczona była na stronie Urzędu Miejskiego: www.bielsko-biala.pl 
 

 

Dzielnica, w której mieszka wnoszący:  

a) Aleksandrowice – 60 (5,1%) 

b) Biała Krakowska – 13 (1,1) 

c) Biała Śródmieście – 11 (0,9) 

d) Biała Północ – 12 (1%) 

e) Biała Wschód – 8 (0,7%) 

f) Bielsko Południe – 7 (0,6%) 

g) Dolne Przedmieście – 16 (1,4%) 

h) Górne Przedmieście – 35 (3%) 

i) Hałcnów – 61 (5,2) 

j) Kamienica – 67 (5,7%) 

k) Komorowice Krakowskie – 65 (5,6%) 

l) Komorowice Śląskie – 26 (2,2%) 

m) Leszczyny – 37 (3,2%) 

n) Lipnik – 77 (6,6%)  

o) Mikuszowice Krakowskie – 26 (2,2%) 

p) Mikuszowice Śląskie – 47 (4%) 

q) Osiedle Beskidzkie – 23 (1,9%) 

r) Osiedle Grunwaldzkie – 10 (0,6%) 

s) Osiedle Karpackie- 35 (2,9%) 

t) Osiedle Kopernika – 12 (1%) 

u) Osiedle Mieszka I – 10 (0,6%) 

v) Osiedle Piastowskie – 5 (0,4%) 

w) Osiedle Polskich Skrzydeł – 8 (0,7%) 

x) Osiedle Słoneczne – 10 (0,6%) 

y) Osiedle Wojska Polskiego – 26 (2,2%) 

z) Stare Bielsko – 94 (8%) 

aa) Straconka- 51(4,4%) 

bb) Śródmieście Bielsko – 21 (1,8%) 

cc) Wapienica – 236 (20,2%) 

dd) Złote Łany- 59 (5%) 

 

 

 

 

 

http://www.bielsko-biala.pl/


1. Czy popiera Pani/Pan system gospodarki odpadami o obiegu zamkniętym*? 

 

a) TAK – 1002 (85,8%) 

b) NIE – 166 (14,2%) 

 

*koncepcja gospodarcza, w której produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać 

w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak 

najbardziej zminimalizowane. 

 

2. Czy popiera Pani/Pan  wykorzystanie odpadów, które obecnie trafiają na wysypisko 

śmieci, do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej dla mieszkańców naszego 

miasta?  

 

a) TAK – 814 (69,7%) 

b) NIE – 354 (30,3%) 

 

3. Czy zapoznał/a się Pan/Pani z Analizą Wielokryterialną dla planowanej instalacji 

termicznego przekształcania odpadów dla Aglomeracji Beskidzkiej opublikowaną na 

stronie www.itpobielskobiala.pl ? 

 

a) TAK – 994 (85,1%) 
b) NIE – 174 (14,9%) 
 
 
 

4. Czy posiadając aktualną wiedzę o Ekospalarni, popiera Pani/Pan jej powstanie  

w Bielsku-Białej? 

 

a) TAK – 712 (60,9%) 

b) NIE – 413 (35,4%) 

c) NIE WIEM – 43 (3,7%) 

 
 

5. Jeśli Ekospalarnia miałaby powstać, jaka jest Pani/Pana zdaniem najlepsza 

lokalizacja* w Bielsku-Białej? 

 

a) ul. Księdza Józefa Londzina 17c, teren po nieczynnej elektrociepłowni – 383 (32,8%) 
b) ul. Okrężna/Warszawska,  w rejonie Sarniego Stoku – 67 (5,7%) 
c) ul. Krakowska 315d, w rejonie składowiska odpadów – 396 (33,9%) 
d) nie mam zdania – 322 (27,6%) 

 

http://www.itpobielskobiala.pl/


*możliwości lokalizacyjne oparte na Analizie Wielokryterialnej dla planowanej instalacji 

termicznego przekształcania odpadów dla Aglomeracji Beskidzkiej opublikowanej na 

stronie www.itpobielskobiala.pl 

6. Czy budowa Ekospalarni budzi Pani/Pana obawy?  

 

a) NIE – 620 (53%) 

b) TAK – 548 (47%) 

 

(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi b) TAK, prosimy o podanie: jakie. 

Można zaznaczyć więcej, niż jedną odpowiedź.) 

 

 

b1)  Ekologia - 425 

b2)  Bezpieczeństwo instalacji - 359 

b3)  Koszty - 180 

b4)  Inne - 210 

 

 

7. Jakie tematy powinny zostać poruszone w dalszych rozmowach z Mieszkańcami na 

temat budowy Ekospalarni?  

 

a) Ekologia - 802 

b) Bezpieczeństwo instalacji - 830 

c) Oszczędności finansowe - 536 

d) Funkcjonowanie ekospalarni w innych miastach - 550 

e) Koszty instalacji - 330 

 

f) Inne - 195 

 

(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi f „Inne”, prosimy o podanie: jakie. 

Można wskazać więcej, niż jedną odpowiedź.) 

 

http://www.itpobielskobiala.pl/

