
Pruszcz Gdański, 03.01.2017 r. 

 

 

Wyniki ankiety ws. projektu pt.: 

„Instalacja odnawialnych źródeł energii przy budynkach użyteczności publicznej w 

Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański, Gminie Pszczółki i Gminie Suchy Dąb” 

 

Trzy gminy: Gmina Miejska Pruszcz Gdański, Gmina Pszczółki i Gmina Suchy Dąb planując 

wspólną realizację projektu polegającego na montażu odnawialnych źródeł energii przy 

budynkach użyteczności publicznej, przeprowadziły niezależnie od siebie ankiety, których 

celem było zebranie opinii mieszkańców na temat możliwości zainstalowania odnawialnych 

źródeł energii przy budynkach użyteczności publicznej oraz odbioru społecznego ww. 

projektu.  

 

Pruszcz Gdański  

 

 W Pruszczu Gdańskim ankieta dostępna była od 01.12.2016 do 30.12.2016. W trakcie 

trwania badania zebrano 44 głosy. Swoją opinię mieszkańcy mogli zgłaszać na trzy 

sposoby: 

 

o Elektronicznie na adres e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl   

 

o Osobiście na adres: 

Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim  
ul. Grunwaldzka 20 
83-000 Pruszcz Gdański 

 
o Pocztą na adres: 

Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim  
ul. Grunwaldzka 20 
83-000 Pruszcz Gdański 

 

 Mieszkańcy w ankiecie odpowiadali na dwa pytania:  

1. Czy jesteś za realizacją inwestycji pn „Instalacja odnawialnych źródeł energii przy 

budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański”? 

□ TAK  

□ NIE 

2. Czy jesteś za realizacją inwestycji pn „Instalacja odnawialnych źródeł energii przy 

budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański” również  

w budynku planowanego żłobka przy ul. Romera? 

□ TAK  

□ NIE 

mailto:urzad@pruszcz-gdanski.pl


 

 

 
 Wyniki głosowania przedstawiają się następująco: 

o Za realizacją inwestycji w dwóch wskazanych wariantach głosowało 39 osób, 

czyli: 88,6% głosujących  

o Przeciwnych było 5 głosujących, czyli: 11,4% głosujących 

 

 

 Podsumowanie ankiety w Pruszczu Gdańskim 

Dostępność ankiety: od 01.12.2016 do 30.12.2016 

Ilość oddanych głosów: 44  

Tak – 39 (88,6%) 

Nie – 5 (11,4%) 

 

Pszczółki  

 

 W Gminie Pszczółki ankieta dostępna była od 27.11.2016 do 12.12.2016. W trakcie 

trwania badania zebrano 34 głosy. Swoją opinię mieszkańcy mogli zgłaszać za 

pomocą ankiety elektronicznej dostępnej na stronie internetowej Urzędu Gminy w 

Pszczółkach: www.pszczolki.pl 

 

 Mieszkańcy w ankiecie odpowiadali na pytanie: 

Czy jesteś za realizacją inwestycji pn „Instalacja odnawialnych źródeł energii przy 

budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pszczółki”? 

□ TAK  

□ NIE 

 

 Wyniki głosowania przedstawiają się następująco: 

o Za realizacją inwestycji głosowało 33 osób, czyli: 97,06% głosujących  

o Przeciwnych była 1 osoba, czyli: 2,94% głosujących 

 

 Podsumowanie ankiety w Gminie Pszczółki 

Dostępność ankiety: od 27.11.2016 do12.12.2016 

Ilość oddanych głosów: 34 osoby 

TAK – 33 osoby (97,06 %) 

NIE – 1 osoba (2,94 %) 

 

 

Suchy Dąb 

 

 W Gminie Suchy Dąb ankieta dostępna była od 22.11.2016 do 23.12.2016. W trakcie 

trwania badania zebrano 36 głosy. Swoją opinię mieszkańcy mogli zgłaszać za 

http://www.pszczolki.pl/


pomocą ankiety elektronicznej dostępnej na stronie internetowej Urzędu Gminy w 

Suchym Dębie: www.suchy-dab.pl 

 

 Mieszkańcy w ankiecie odpowiadali na pytanie: 

Czy jesteś za realizacją inwestycji pn „Instalacja odnawialnych źródeł energii przy 

budynkach użyteczności publicznej w Gminie Suchy Dąb”? 

□ TAK  

□ NIE 

 

 Wyniki głosowania przedstawiają się następująco: 

o Za realizacją inwestycji głosowało 31 osób, czyli: 86,11% głosujących 

o Przeciwnych było 5 głosujących, czyli: 13,89% głosujących 

 

 Podsumowanie ankiety w Gminie Suchy Dąb 

Dostępność ankiety: od 22.11.2016 do 23.12.2016 

ilość oddanych głosów: 36 

Tak: 31 (86,11%) 

Nie: 5 (13,89%) 

 

 

Wnioski  
 

 Mieszkańcy trzech Gmin, wyrazili pozytywną opinię o projekcie pt.: „Instalacja 

odnawialnych źródeł energii przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej 

Pruszcz Gdański, Gminie Pszczółki i Gminie Suchy Dąb”. 

 

Średnia odpowiedzi pozytywnych dla trzech Gmin wyniosła: 90,59%. 

Średnia odpowiedzi negatywnych dla trzech Gmin wyniosła:  9,41%. 

 

 Biorąc pod uwagę powyższe wyniki można uznać, że mieszkańcy: Gminy Miejskiej 

Pruszcz Gdański, Gminy Pszczółki i Gminy Suchy Dąb pozytywnie oceniają planowane 

przedsięwzięcie.   
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