Budowa nowej
Olsztynie

www. koszaryfunka.pl
ul. J. Kasprowicza 4
10-220 Olsztyn
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tel/fax: +48 89 722 12 40
tel/fax: +48 89 722 12 41

elektrociepłowni

w

Metodologia badania

Technika

Badanie CATI (skrót od Computer Assisted Telephone Interview), czyli
wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny.

Próba

600 wywiadów na reprezentatywnej ze względu na wiek, płeć oraz wykształcenie
próbie mieszkańców Olsztyna w wieku powyŜej 15 lat.

Termin
realizacji

28 września 2015 – 2 października 2015 roku

CEL BADANIA
 Sprawdzenie poziomu wiedzy mieszkańców Olsztyna na temat planów budowy miejskiej elektrociepłowni
opalanej paliwem z odpadów komunalnych.
 Określenie stosunku mieszkańców Olsztyna do budowy miejskiej elektrociepłowni opalanej paliwem z
odpadów komunalnych.
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Charakterystyka respondentów

N=600
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Charakterystyka respondentów
Miejsce zamieszkania – dzielnica
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N=600

Wnioski i rekomendacje
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Główne wnioski z badania
POZIOM WIEDZY MIESZKAŃCÓW NA TEMAT BUDOWY ELEKTROCIEPŁOWNI

Wyniki badania wskazują, iŜ świadomość mieszkańców Olsztyna na temat budowy nowej
elektrociepłowni wykorzystującej paliwo z odpadów komunalnych jest mała.
Zdecydowana większość mieszkańców nie ma Ŝadnej wiedzy na ten temat nowej inwestycji, da się
równieŜ zauwaŜyć brak zainteresowania tym tematem (osoby, które nawet coś słyszały o inwestycji, nie
interesowały się nią szczegółowo).

STOSUNEK MIESZKAŃCÓW DO BUDOWY ELEKTROCIEPŁOWNI

NaleŜy jednak podkreślić, Ŝe panuje przychylność wśród mieszkańców Olsztyna wobec
planowanej inwestycji.
Mieszkańcy biorący udział w badaniu w zdecydowanej większości są pozytywnie nastawieni do
budowy elektrociepłowni wykorzystującej paliwo z odpadów komunalnych.
PrzewaŜająca większość olsztynian nie ma równieŜ obaw z tym związanych. JeŜeli się pojawiają jakieś
obawy, to ich rodzaj (obawa o zanieczyszczenie powietrza, nieprzyjemny zapach w powietrzu itp.) wynika
przede wszystkim z braku szczegółowej wiedzy w tym temacie.4
6|STRONA

Rekomendacje
DZIAŁANIA INFORMACYJNE
Warto rozwaŜyć moŜliwość
mieszkańców Olsztyna.

Z jednej strony naleŜy
przekazywać z czego
wynika konieczność
budowy nowej
elektrociepłowni.
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intensyfikacji

działań

informacyjnych

skierowanych

do

Z drugiej zaś wyjaśnić sposób
działania tego typu
elektrociepłowni, by niwelować
obecnie istniejące obawy, jak i
obawy, które mogą narastać wraz
z popularyzacją wiedzy o
przeprowadzeniu takiej
inwestycji.

Szczegółowe wyniki
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Wiedza na temat konieczności budowy elektrociepłowni miejskiej

Obecnie w Olsztynie ciepło do ogrzewania
mieszkań produkują dwie ciepłownie węglowe.
Jednak jedna z nich, należąca do firmy Michelin,
ogłosiła, iż w najbliższej przyszłości znacznie
ograniczy produkcję ciepła dostarczanego
mieszkańcom Olsztyna.
Większość badanych nie posiadała żadnej wiedzy
na ten temat (61%). 27% coś słyszało, zaś 13%
interesowało się tym bardziej szczegółowo.

W związku ze spodziewanym brakiem ciepła, w
Olsztynie musi zostać wybudowana nowa
elektrociepłownia. Nowy zakład do wytwarzania
energii cieplnej zamiast węgla będzie
wykorzystywał paliwo z odpadów komunalnych,
produkowane lokalnie min. w Olsztynie.
Elektrociepłownia zbudowana zostanie na
obrzeżach miasta w dzielnicy przemysłowej przy
ulicy Lubelskiej. Także w tym przypadku
większość badanych nie posiadała żadnej wiedzy
(71%). Jedynie 10% interesowało się tym
tematem bardziej szczegółowo.
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N=600

Opinia na temat budowy elektrociepłowni opalanych paliwem z
odpadów komunalnych
W trosce o środowisko naturalne, wiele krajów buduje elektrociepłownie opalane paliwem z odpadów komunalnych. Na
świecie działa już kilkaset takich elektrociepłowni. Dzięki temu zamiast składowania odpadów na wysypiskach
wykorzystuje się je do wytwarzania energii z zachowaniem bardzo rygorystycznych wymogów prawnych związanych z
ochroną środowiska i zdrowia. Większość badanych uznała budowę takich elektrociepłowni za dobry pomysł. Jedynie 6%
było zdania przeciwnego.
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N=600

Wiedza badanych na temat elektrociepłowni wykorzystujących
paliwo z odpadów komunalnych
Mimo iż badani są przychylni budowie nowoczesnych ekologicznych elektrociepłowni wytwarzających energię z odpadów
komunalnych, to nie wszyscy posiadają wiedzę, iż tego rodzaju elektrociepłownie emitują do powietrza znacznie mniej
zanieczyszczeń niż tradycyjne ciepłownie węglowe o takiej samej mocy. Takie informacje posiadała około połowa badanych
mieszkańców Olsztyna (53%).

Czy budowane nowoczesne elektrociepłownie,
wykorzystujące paliwo z odpadów, emitują do powietrza
mniej zanieczyszczeń niŜ tradycyjne ciepłownie węglowe o
takiej samej mocy?
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N=600

Opinia na temat budowy w Olsztynie elektrociepłowni opalanej
paliwem z odpadów komunalnych

Źródło: http://www.ec.olsztyn.pl

Badani są również przychylni powstaniu tego rodzaju inwestycji w Olsztynie. 76% uznało powstanie w Olsztynie
elektrociepłowni wytwarzającej energię z lokalnych odpadów komunalnych za dobry pomysł, w tym aż 47% nawet za
bardzo dobry. Jedynie 13% odrzuciło ten pomysł, a pozostałe osoby nie potrafiły się jednoznacznie wypowiedzieć.
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N=600

Obawy związane z budową w Olsztynie elektrociepłowni
wykorzystującej paliwo z odpadów komunalnych
Większość badanych nie posiadała żadnych obaw, wątpliwości
związanych z budową nowej elektrociepłowni wytwarzającej
energię z odpadów komunalnych. Pozostali wskazywali głównie
na obawy związane z przykrym zapachem w powietrzu oraz
zanieczyszczeniem środowiska.
Wiele z tych obaw wynikać może z braku szczegółowej wiedzy
odnośnie funkcjonowania tego rodzaju elektrociepłowni.4
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N=600

