Badanie ankietowe dotyczące zmian klimatu i wpływu na życie
mieszkańców
Szanowni Państwo,
Chcemy poznać Państwa opinie na temat skutków zmian klimatu w Państwa otoczeniu oraz
możliwości podejmowania działań na rzecz łagodzenia i adaptacji do zachodzących zjawisk
klimatycznych. Ankieta realizowana jest w ramach projektu „Transgraniczna współpraca w
zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu” w ramach Programu Interreg
Polska –Saksonia.

1. Jakie skutki zmian klimatu obserwuje Pani/Pan na terenie miasta /proszę nadać numerację w kwadratach 1 największe zagrożenie i kolejne numery mniej ważne/:

Wzrost temperatur wysokich, fale upałów w lecie, przegrzewanie się miasta w okresie letnim
/ w którym roku ?...............................
Wydłużenie okresów bezopadowych, wydłużenie okresów występowania susz / gdzie w
którym roku ?………………………….
Wzrost liczby opadów intensywnych/deszczy nawalnych
Zwiększenia natężenia i częstotliwości silnych wiatrów / w którym roku ?..................................
Skrócenie okresów zalegania pokrywy śnieżnej
Zmniejszanie poziomu wód powierzchniowych i gruntowych, zanik małych zbiorników, miejsc
podmokłych
Gradacja szkodników, rozprzestrzenianie się chorób drzew,
Podtopienia/gdzie ...................................
Rozprzestrzenianie się gatunków inwazyjnych
Inne /proszę wymienić jakie/…………………………………….
2. Co jest dla Pani/Pana największą uciążliwością związaną ze zmianami klimatu:
Upały i przegrzewanie się miasta w okresie letnim
Przedłużające się okresy suszy
Zagrożenia bezpieczeństwa związane z intensywnymi wichurami
Wzrost niskiej emisji z ogrzewania i ruchu samochodowego
Złe samopoczucie i problemy zdrowotne
Inne ………………………………………………………….
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3. W Pani/Pana ocenie jakie działania mogą być podejmowane przez mieszkańców i gminę w celu
adaptacji do zmian klimatu ? (proszę wybrać max 4 sposoby mające największe szanse ):
Zadrzewianie, odtwarzanie alei, zadrzewień liniowych
Tworzenie i rewitalizacja terenów zielonych i dbanie o nie
Rewitalizacja parków,
Utrzymywanie ogrodów działkowych
Rewitalizacja stawów, oczek wodnych, zbiorników
Inne / jakie ? ………………………………………………………..
4. Czy planuje Pani/Pan działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie własnej posesji, budynku np.:
Termomodernizację,
Wymianę ogrzewania
Wymianę okien, drzwi na energooszczędne
Gromadzenie wód deszczowych
Zazielenienie posesji
Inne/ jakie ?...................................................................

5. W jakiej formie gmina może wspierać podejmowanie działań adaptacyjnych do zmian klimatu (proszę
zaznaczyć wybrane działanie znakiem „X”):

Dofinansowanie wymiany ogrzewania i termomodernizacji,
Uwzględnianie działań adaptacyjnych do zmian klimatu w planowaniu przestrzennym i
rozwoju miejscowości,
Zmniejszenie podatków dla właścicieli nieruchomości na terenie których gromadzone są
wody deszczowe,
Objęcie ochroną prawną wartościowych miejsc mających znaczenie w adaptacji do zmian
klimatu / np. pomnik przyrody, użytek ekologiczny/,
Wsparcie finansowe zagospodarowania przestrzeni publicznych poprzez odtwarzanie
zadrzewień, rewitalizację parków, zakładanie parków kieszonkowych, wzbogacanie zieleni na
terenie osiedli i zwartej zabudowy, rewitalizację oczek wodnych, zbiorników, itd. mających
znaczenie w łagodzeniu zmian klimatu w mieście
Edukacja mieszkańców ..............................................................................

6. Czy w Pani/Pana ocenie mieszkańcy mają wystarczającą świadomość znaczenia skutków zmian
klimatu (proszę zaznaczyć wybraną odpowiedź „X”):
Tak
Nie
W niewielkim zakresie
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Nie mam zdania
Inne uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………….

7. W Pani/Pana ocenie jakie metody podnoszące świadomość dotyczącą łagodzeniu zmian klimatu i
poprzez działania adaptacyjne będą najbardziej skuteczne (proszę zaznaczyć 3 najbardziej skuteczne
znakiem „X”):

Zaangażowanie mieszkańców w bezpośrednie działania planistyczne i realizację działań na
terenie miejscowości np. zadrzewienia, zazielenianie, dbanie o oczka wodne, tereny
podmokłe
Warsztaty, szkolenia, konferencje, spotkania edukacyjne
Wydarzenia edukacyjne: pikniki, festyny, konkursy, wystawy
Upowszechnianie informacji przez internet i media społecznościowe
Zachęcanie do działania na terenie własnych posesji np. podejmowania działań
termomodernizacyjnych, wymiany ogrzewania, gromadzenia deszczówki, zazieleniania
Poznawanie dobrych praktyk z innych rejonów
Inne:.........................................................................................................................

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY
W razie konieczności prosimy o jej przekazanie na adres woznicka@zielonaakcja.pl
Osoba wypełniająca ankietę (proszę zaznaczyć):
Wiek:
18-20
21-35
36-50
51-65
Powyżej 66

Więcej informacji o projekcie na stronie www.malartencja.pl, www.pszczoly.zielonaakcja.pl/zadrzewienia oraz na
FB
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