
Formularz konsultacyjny.  

Etap zbieranie uwag i pomysłów. 

 
1. Kto powinien odegrać najważniejszą rolę  w przygotowaniu miasta do zmian 

klimatu? 
Proszę wskazać maks. 3 odpowiedzi 

a. władze miasta (Rada Miasta, Prezydent, urzędnicy) 

b. społeczności lokalne  

c. wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie 

d. indywidualni mieszkańcy 

e. organizacje pozarządowe, aktywiści lokalni  

f. naukowcy 

g. lokalni przedsiębiorcy 

h. media 

i. trudno powiedzieć 

j. inne. (Kto?) ……………………………………………….. 

 

2. Proszę dokończyć zdanie. 
Zieleń w okolicy, w której mieszkam, jest:  

 
 

 
 

3. Co by Pana/Panią przekonało do ograniczenia korzystania z samochodu na rzecz 

innego środka lokomocji (np. roweru czy komunikacji miejskiej)?  

 
a. Ograniczył(a)bym korzystanie z samochodu, gdyby 

 
 
 

b. Nie ograniczę korzystania z samochodu, ponieważ 

 
 

 
c. W ogóle nie korzystam z samochodu. 

 

4. Jakie problemy związane z wodą zauważa Pan/Pani w swoim otoczeniu? 
Jeśli ma Pan(i) pomysł na ich rozwiązanie/złagodzenie, proszę napisać obok. 

Problem Rozwiązanie 
  



 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

5. W które z poniższych aktywności, wpływających na środowisko, był(a)by Pan(i) 

skłonny(a) się osobiście zaangażować? 
Może Pan/i zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi. 

a. Dbanie o zieleń w najbliższej okolicy zamieszkania (sadzenie drzew/krzewów/ 

kwiatów, podlewanie), 

b. Zbieranie deszczówki (założenie ogrodu deszczowego na posesji, zakup zbiorników 

na wodę) i wykorzystanie jej np. do podlewania, 

c. Współtworzenie ogrodu społecznego, 

d. Kampanie/akcje/wydarzenia edukacyjne dotyczące ochrony środowiska,  

e. Żadne (Dlaczego?) 

 
 

f. Inne (Jakie?)  

 
 

 

5a. Co by sprawiło, żeby zaangażował(a) się Pan(i) we wskazane wyżej działania?  

Proszę pominąć, jeśli wybrał(a) Pan(i) odp. e. 

 
 

 
 

6. Które z poniższych działań był(a)by Pan(i) skłonny/a poprzeć lub zrealizować 

na nieruchomości (własnej, wspólnoty/spółdzielni)?  

a. Przeprowadzenie badania termowizyjnego budynku (sprawdzającego straty ciepła 

oraz ich przyczynę), 

b. Wymianę nawierzchni np. parkingów i miejsc postojowych na przepuszczającą 

wodę, 



c. Zakup paneli, pozwalających produkować energię elektryczną ze słońca, 

d. Wymianę pieców na bardziej ekologiczne źródło energii lub podłączenie do 

miejskiej sieci ciepłowniczej, 

e. Żadne (Dlaczego?) 

 
 

f. Inne. Jakie?  

 
 

6a. Co by sprawiło, żeby poparł(a) lub wdrożył(a) Pan(i) powyższe działania? 

Proszę pominąć, jeśli wybrał(a) Pan(i) odp. e. 

 
 

 
 

 

7. Jakie inne działania mogą podjąć indywidualni mieszkańcy bądź ich grupy, żeby 

zminimalizować skutki zmiany klimatu? 

 
 

 
 

 

 

8. Metryczka 

M.1. Płeć: 

[ ] Kobieta 
[ ] Mężczyzna 

 

M.2. Rok urodzenia  

 
…………………………….. 

M.3. W jaki sposób przemieszcza się Pan/i najczęściej po mieście?  
Proszę wskazać maksymalnie 2 odpowiedzi 

Pieszo [ ] Komunikacją miejską [ ] 

Rowerem [ ] Samochodem [ ] 
 

 

M.4. W jakiej dzielnicy Pan(i) mieszka? …………………………………………………………………. 



M.5. W jakim budynku Pan(i) mieszka? 
[ ] Dom jednorodzinny 
[ ] Budynek wielorodzinny 

 

M.6. Wykształcenie  
a. wyższe b. średnie c. zawodowe d. podstawowe  e. brak 

 


