
Wyniki	badania	opinii	społecznej	na	temat	
wybranych	aspektów	działalności	Zakładu	Utylizacyjnego	w	Gdańsku	

oraz	nieprzyjemnych	zapachów	pochodzących	z	Zakładu		

Badanie	przeprowadzone	w	dniach	17-25	marca	2018	roku	na	500	osobowej	
reprezentatywnej	próbie	mieszkańców	z	obszarów	sąsiadujących	z	Zakładem	

Utylizacyjnym.	
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Pytania badawcze:    

• Jakie miejsce w hierarchii innych ewentualnych problemów, mogących występować w 
miejscu zamieszkania, zajmuje uciążliwość związana z emisją nieprzyjemnych zapachów w 
powietrzu? 

• Jakie były główne powody wyboru miejsca zamieszkania przez respondentów, czy i na ile 
są oni zadowoleni ze swojej lokalizacji oraz czy decydując się na zamieszkanie w tym 
rejonie miasta mieli  świadomość, że w sąsiedztwie istnieje Zakład Utylizacyjny? 

• Czy i jak często mieszkańcy badanego obszaru, w swoim subiektywnym odczuciu, 
doświadczają nieprzyjemnych zapachów w powietrzu, których źródłem jest Zakład 
Utylizacyjny oraz  czy i w jakim stopniu zapachy te są uciążliwe dla mieszkańców?  

• Czy i na ile w opinii badanych osób nastąpiła poprawa w zakresie intensywności i 
częstotliwości nieprzyjemnych zapachów w powietrzu? 

• Czy mieszkańcy mają poczucie poinformowania na temat działań i inwestycji 
„antyodorowych”  podejmowanych przez Zakład Utylizacyjny? 



Badany obszar l %

A Bliższe sąsiedztwo 

1 Stary Jasień 50 10,0

2 Centralne Ujeścisko 50 10,0

3 Kowale 50 10,0

4 Osiedle Miłe i Miłe Domki 25 5,0

5 Kiełpino Górne 25 5,0

6 Wieś Otomin 25 5,0

7 Rejon Jabłoniowa (Jasien/Ujeścisko) i Osiedle Lawendowe Wzgórze 25 5,0

B Dalsze sąsiedztwo

8 Fragment Chełma Nowego na granicy z Ujeściskiem 50 10,0

9 Kokoszki 50 10,0

10 Zakoniczyn 25 5,0

11 Fragment Chełma Starego 25 5,0

12 Fragment dzielnicy Jasień/Piecki 25 5,0

13 Kiełpinek – Os. Wiszące Ogrody 25 5,0

14 Orunia Górna 25 5,0

15 Osiedla Cztery Pory Roku 25 5,0

RAZEM 500 100,0
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inne

brak bezpieczeństwa i porządku publicznegpo

zła jakość wody w kranie

brak ośrodków i placówek zdrowia

brak szkoły i przedszkola

brak placów zabaw dla dzieci

niewystarczająca sieć handlowo-usługowa

duże natężenie hałasu

brak czystości i estetyki na terenach zielonych

brak miejsc do rekreacji i sportu

brak tras rowerowych

mała ilość połączeń komunikacji miejskiej

zły stan infrastruktury drogowej

mała ilość miejsc parkingowych

nieprzyjemne zapachy w powietrzu

Problemy i uciążliwości w miejscu zamieszkania wskazane przez respondentów 
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Zdecydowanie tak Raczej tak Zdecydowanie nie + raczej nie

Zadowolenie z miejsca zamieszkania
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Dziedziczenie Atrakcyjna cena Dobry standard Dobra
infrastruktura

Dogodna
lokalizacja

Inne powody

Powody zamieszkania w badanym rejonie miasta
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38,0%

tak nie

Wiedza przed zamieszkaniem w badanym rejonie na temat lokalizacji 
Zakładu Utylizacyjnego   
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47,8%

35,6%

tak, często tak, rzadko, sporadycznie nie odczuwam zapachów z ZU

Poziom odczuwania nieprzyjemnych zapachów pochodzących 
z Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku 

2013 2017 2018
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2,8%

35,6%

odczuwam i są one bardzo
uciążliwe

odczuwam ale są one mało
uciążliwe

odczuwam ale nie są one
uciążliwe

nie odczuwam zapachów
pochodzących z ZU

Stopień uciążliwości zapachów odczuwanych z Zakładu Utylizacyjnego  
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w ogóle nie odczuwam
nieprzyjemnych zapachów z

ZU

intensywność zapachów jest
mniejsza

intensywność zapachów jest
większa

trudno powiedzieć

Czy obecnie, w porówaniu do okresu sprzed kilku miesięcy, intensywność 
nieprzyjemnych zapachów pochodzacych z ZU jest mniejsza czy większa?
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23,2%

w ogóle nie odczuwam
nieprzyjemnych zapachów z

ZU

nieprzyjemne zapachy
występują rzadziej

nieprzyjemne zapachy
występują częściej

trudno powiedzieć

Czy obecnie, w porównaniu do okresu sprzed kilku miesięcy, uciążliwości 
zapachowe pochądzące z ZU wystepują rzadziej czy częściej?    
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