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Kwestionariusz o wydatkach poniesionych
na ochronę środowiska w gospodarstwach domowych
według rodzajów nakładów i elementów środowiska
w 2021 roku

OS-GD

Dział 1. WYDATKI NA USŁUGI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
(proszę wpisać odpowiednią wartość w zł)
Kwota
(PLN)
1

Rodzaj wydatków
0
Wydatki na wywóz ścieków, odprowadzanie do kanalizacji lub oczyszczanie ścieków

1

Wydatki na wywóz odpadów (śmieci, osadów ściekowych)

2

Dział 2. WYDATKI NA ZAKUP, MONTAŻ I BUDOWĘ URZĄDZEŃ I PRODUKTÓW SŁUŻĄCYCH
BEZPOŚREDNIO OCHRONIE ŚRODOWISKA
(w kolumnie 1 i 2 proszę zaznaczyć X właściwą odpowiedź, jeśli w kolumnie 2 wpisano X, wówczas należy
wpisać odpowiednią wartość w zł w kolumnie 3)
Rodzaj wydatków gospodarstwa domowego
0

NIE
1

Ochrona powietrza
Instalacja podzielników, liczników ciepła i termoregulatorów - podzielniki i termoregulatory
umieszczane na grzejnikach
Modernizacja instalacji ogrzewania budynku/mieszkania - wymiana kotła węglowego na kocioł
gazowy lub olejowy, wymiana grzejników żeliwnych na grzejniki o mniejszej pojemności,
modernizacja instalacji (izolacja rur), zastosowanie niekonwencjonalnych źródeł energii (energia
wodna, słoneczna, wiatru, geotermalna itp.), systemy automatycznej regulacji temperatury

1

2

Montaż urządzeń oczyszczające gazy kominowe

3

Zakup i montaż okien energooszczędnych (szczelnych) - w przypadku, gdy głównym celem
wymiany okien była ochrona przed hałasem, proszę wydatki na zakup i wymianę okien wpisać
w wierszu 19

4

Docieplenie budynku - remont ścian zewnętrznych wykonany w celu minimalizacji zużycia energii

5

Zakup i montaż katalizatorów do pojazdów samochodowych użytkowanych przez gospodarstwo
domowe niewyposażonych w katalizatory fabrycznie
Zakup i montaż instalacji gazowych do pojazdów samochodowych użytkowanych przez
gospodarstwo domowe
Zakup i naprawa rur wydechowych pojazdów z napędem spalinowym użytkowanych przez
gospodarstwo domowe
Badanie składu spalin i regulacja układu zasilania pojazdów użytkowanych przez gospodarstwo
domowe (gaźnik, pompa wtryskowa)

6
7
8
9

Ochrona wód
Podłączenie do kanalizacji miejskiej, wiejskiej, grupowej itp.

10

Budowa indywidualnej (przydomowej) oczyszczalni ścieków

11

Wydatki na funkcjonowanie podczyszczalni lub oczyszczalni ścieków obsługującej gospodarstwo
domowe - wydatki na zakup energii, materiałów, usług obcych, robocizny, podatek gruntowy
i od nieruchomości

12

TAK
2

Kwota (PLN)
3

Dział 2. WYDATKI NA ZAKUP, MONTAŻ I BUDOWĘ URZĄDZEŃ I PRODUKTÓW SŁUŻĄCYCH
BEZPOŚREDNIO OCHRONIE ŚRODOWISKA (dokończenie)
(w kolumnie 1 i 2 proszę zaznaczyć X właściwą odpowiedź, jeśli w kolumnie 2 wpisano X, wówczas należy
wpisać odpowiednią wartość w zł w kolumnie 3)
Rodzaj wydatków gospodarstwa domowego
0

NIE
1

TAK
2

Kwota (PLN)
3

Ochrona powierzchni ziemi
Budowa przydomowych urządzeń do unieszkodliwiania odpadów

13

Zakup pojemników, worków na odpady

14

Ochrona bioróżnorodności i krajobrazu
Zasadzenie drzew i krzewów na posesji zakupione w celu podniesienia walorów estetycznych –
zakup i transport sadzonek, przygotowanie gleby, zasadzenie
Remont elewacji domu przeprowadzony w celu podniesienia walorów estetycznych – nie dotyczy
działań związanych z dociepleniem budynków

15
16

Budowa zapór ochronnych dla migrujących żab (głównie przy drogach)

17

Budowa gniazd (np. bocianich) i miejsc lęgowych dla ptaków

18

Ochrona przed hałasem i wibracjami
Zakup i montaż okien redukujących hałas (z wentylacją) zakupione w celu ochrony przed hałasem
19
– zakup i transport, robocizna
Budowa płotów i osłon przeciwhałasowych, zasadzenie żywopłotów w celu ochrony przed
20
hałasem
Czas trwania wywiadu (w minutach)
Uwagi ankietera:

-

-

Sporządził(a)

Numer
ankietera
Sprawdził(a)

(imię i nazwisko ankietera)

(data)

(imię i nazwisko inspektora)

(data)

Objaśnienie do ankiety
OS-GD
Ankieta dotyczy wydatków gospodarstw domowych na ochronę środowiska poniesionych w 2021 r.
Ochrona środowiska jest to działalność, której głównym celem jest gromadzenie, unieszkodliwianie,
redukcja, zapobieganie lub eliminacja zanieczyszczeń lub strat środowiskowych, będących rezultatem
działalności ludzkiej.
Do wydatków gospodarstw domowych na ochronę środowiska powinny być włączone jedynie
wydatki na te działania, których głównym celem była ochrona środowiska.
Nie zalicza się wydatków na działania, które mogą korzystnie wpływać na środowisko, lecz ich głównym
celem jest zaspokajanie innych potrzeb, przykładowo oszczędności finansowe, poprawa bezpieczeństwa.
Wydatki mogły być ponoszone w związku z miejscem stałego zamieszkania, ale również w domach
letniskowych, ogródkach działkowych, garażach itp.
Wydatki stanowią opłacone należności gospodarstw domowych za usługi związane z ochroną
środowiska oraz montaż, zakup i budowę urządzeń służących ochronie środowiska.
Wydatki podawane w ankiecie nie mogą stanowić jednocześnie wydatków związanych z działalnością
gospodarczą osób pracujących na własny rachunek, poza gospodarstwem rolnym.
Jeżeli określenie wydatków na ochronę środowiska nastręcza pewnych trudności (szczególnie
w przypadku lokatorów spółdzielni mieszkaniowych), prosimy o podanie informacji na temat działań podjętych
np. przez spółdzielnię – termomodernizacja budynku, selektywna zbiórka odpadów, instalacja podzielników
ciepła itp., a także oszacowanie należności opłaconych przez mieszkańców lub krótki opis zrealizowanych
przedsięwzięć.

Dział 1.
Dział 1 obejmuje wydatki związane z usługami na rzecz ochrony środowiska, takimi jak
unieszkodliwianie ścieków i wywóz odpadów – proszę podać wartość zapłaconych należności w 2021 r.
Wiersz 1

dotyczy wydatków na unieszkodliwianie ścieków polegające na:
– wywozie przez wóz asenizacyjny,
– odprowadzeniu ścieków do kanalizacji.

Wiersz 2

dotyczy wydatków na:
– wywóz odpadów (śmieci, osadów ściekowych) przez przedsiębiorstwa oczyszczania – wydatki
indywidualne lub obciążające lokatorów,
– zakup worków i pojemników zakupionych od przedsiębiorstw oczyszczania,
– przyjęcie odpadów przez jednostkę unieszkodliwiającą (składowisko, kompostownia, spalarnia)
w przypadku indywidualnego wywozu odpadów.

Dział 2.
Dział 2 dotyczy wydatków na montaż, zakup i budowę urządzeń służących ochronie środowiska.
Wiersz 1

dotyczy termoregulatorów, podzielników i liczników ciepła, czyli urządzeń które określają zużycie
ciepła i skłaniają do oszczędzania energii cieplnej.

Wiersz 2

dotyczy modernizacji instalacji grzewczych służących ochronie powietrza, np. wymiana kotła
węglowego na kocioł gazowy lub olejowy, wymiana grzejników żeliwnych na grzejniki o mniejszej
pojemności, modernizacja instalacji (izolacja rur), zastosowanie niekonwencjonalnych źródeł
energii (energia wodna, słoneczna, wiatru, geotermalna itp.), systemy automatycznej regulacji
temperatury.

Wiersz 3

dotyczy montażu urządzeń służących ochronie powietrza np. siatki redukujące ilość pyłów
w gazach kominowych, neutralizatory gazów kominowych, regulatory ciągu kominowego itp.

Wiersz 4

dotyczy wydatków na zakup i wymianę okien poprawiających własności termiczne budynków
z mniejszym współczynnikiem przewodzenia ciepła. W przypadku, gdy okna poprawiają własności
akustyczne pomieszczeń - zmniejszenie hałasu, wydatki na zakup i wymianę okien należy wpisać
w wierszu 19.
Jeżeli okna spełniają jednocześnie obie funkcje – poprawiają własności termiczne oraz
zmniejszają hałas – kwotę wydatków należy wpisać w wierszu 4 lub 19 – w zależności od tego,
która funkcja okien była podstawą podjęcia decyzji o ich zakupie.
Jeżeli kryterium podjęcia decyzji była wymiana starych (nie nadających się do dalszego
użytkowania) okien na nowe – bez uwzględniania funkcji ochronnych – nie należy zapisywać tych
wydatków w kwestionariuszu.

Wiersz 5

obejmuje wydatki związane z zakupem i montażem warstwy izolacji termicznej.

Wiersz 6, 7, 8 i 9 dotyczą działań, których głównym celem była ochrona środowiska.
Wiersz 10 obejmuje również wydatki związane z partycypacją w budowie kanalizacji.
Wiersz 11 obejmuje wydatki na budowę podczyszczalni, oczyszczalni ścieków lub urządzeń zmniejszających
ładunek zanieczyszczeń w ściekach (w tym m.in. odtłuszczacze, separatory, szamba).
Wiersz 12 obejmuje wydatki na funkcjonowanie własnej oczyszczalni (podczyszczalni) – wydatki na zakup
energii, materiałów, usług obcych, robocizny, podatek gruntowy i od nieruchomości (udział
w części powierzchni zajmowanej przez oczyszczalnię).
Wiersz 13 dotyczy budowy (instalacji) urządzeń do unieszkodliwiania odpadów, w tym: do składowania,
kompostowania, spalania, fermentacji odpadów.
Wiersz 14 dotyczy zakupów pojemników i worków na odpady innych niż w wierszu 2 Dział 1.
Wiersz 16 dotyczy wydatków związanych z remontem elewacji budynków, przeprowadzonym w celu
podniesienia walorów estetycznych otoczenia, a nie poprawy własności termoizolacyjnych.
Wiersz 19 dotyczy wydatków na zakup i wymianę okien poprawiających własności akustyczne budynków
(okna z wentylacją). W przypadku, gdy okna poprawiają własności termiczne pomieszczeń,
wydatki na zakup i wymianę takich okien należy wpisać w wierszu 4.
Wiersz 20 obejmuje wydatki na budowę osłon przeciwhałasowych i przebudowę płotów (np. parkany lub płoty
szczelne w rzucie prostopadłym) w celu zapewnienia ochrony przed hałasem, zakup, transport
i zasadzenie żywopłotów.

