Dlaczego Polacy
wymieniają ogrzewanie?

tauron.pl/ogrzewanie
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„Dlaczego warto wymienić stary piec?” –

to pytanie, które zadają sobie
osoby rozważające wymianę starego ogrzewania. Odpowiedź na nie zależy od wielu
czynników. Dla niektórych wymiana ogrzewania jest obowiązkiem wynikającym
z lokalnych uchwał antysmogowych, które obligują właścicieli nieruchomości do
wymiany starych pieców na nowe urządzenia – spełniające określone normy.
Niektórzy decydują się na wymianę ogrzewania z zupełnie innych względów.
✓

Dlaczego Polacy wymieniają ogrzewanie?
Na jakie rozwiązania stawiają?
Jakie czynniki biorą pod uwagę, wybierając nowe urządzenia grzewcze?
Jak oceniają uchwały antysmogowe?
Czy zauważają poprawę jakości powietrza w najbliższej okolicy?
Jak reagują, gdy dostrzegają czarny dym z kominów w sąsiedztwie?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znalazły się w raporcie „Dlaczego Polacy
wymieniają ogrzewanie?”. Prezentujemy w nim wyniki badania przeprowadzonego
w marcu 2022 roku wśród mieszkańców województw małopolskiego, opolskiego,
śląskiego oraz dolnośląskiego.
Ponadto, dla osób, które planują wymianę ogrzewania, przygotowaliśmy program
dofinansowań „Ogrzej się z TAURONEM”. Umożliwia on otrzymanie dofinansowania
w wysokości do 4200 zł do wymiany starego kotła na pompę ciepła lub do 1120 zł
na gazowy kocioł kondensacyjny z oferty TAURONA.
Życzymy przyjemnej lektury
Zespół TAURONA

Szczegółowe informacje o programie „Ogrzej się z TAURONEM”
można znaleźć w bezpłatnym poradniku, który jest dostępny
na tauron.pl/dotacja.

O badaniu
Badanie zostało przeprowadzone w marcu 2022 roku na grupie 1000 osób
z województw małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego oraz opolskiego.
Nasi rozmówcy są w grupie wiekowej 30–65 lat i mieszkają w domach jednorodzinnych
lub wielorodzinnych z indywidualnym źródłem ciepła, np. w szeregówkach.

Profil respondentów
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Rodzaj budynku

Powierzchnia budynku
Do 70 m²
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Rodzaj
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Dom jednorodzinny
Budynek wielorodzinny (szeregówka)
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Czym ogrzewamy domy
Węgiel
(w tym
ekogroszek)

52%

Gaz

38%

18%

Drewno

11%

Prąd

4%
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Respondenci najczęściej ogrzewają swoje
domy węglem (w tym ekogroszkiem)
i gazem. Znacznie rzadziej wykorzystują
do tego prąd i pellet.

25%
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35%
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45%

50%

55%

Gaz jest częściej używany w miastach,
na wsiach z kolei bardziej popularne są
węgiel (w tym ekogroszek) i drewno.

Im nowszy budynek, tym rzadziej do ogrzewania wykorzystywane są węgiel
i drewno, a częściej gaz. Mieszkańcy budynków wybudowanych po 2011 roku
znacznie częściej deklarują, że ogrzewają domy prądem – wynika to z faktu,
że w tego typu budownictwie coraz bardziej popularne są pompy ciepła.

10%

Tylko w
domów wybudowanych po 2011 roku
wykorzystywane są piece węglowe.

50%

Dla porównania, w około
domów sprzed 1978 roku
używa się tego typu ogrzewania.
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Czy dostrzegamy problem
zanieczyszczenia powietrza
Ciemny dym z kominów, widoczny przede wszystkim w sezonie grzewczym, stał się
niechlubnym symbolem zanieczyszczenia powietrza. Okazuje się, że ponad połowa
zapytanych (54%) potwierdza, że dostrzega ten problem. Większość badanych przyznaje,
że nie pozostaje bierna, gdy zauważy ciemny dym w sąsiedztwie. Aż 73% badanych
zwraca uwagę sąsiadom. 35% przyznaje, że w takiej sytuacji zgłasza incydent do
odpowiednich służb.

15%

Tak
Nie

Czy dostrzega
Pani/Pan problem
z zanieczyszczeniem
powietrza
z kominów?

31%

Nie wiem

54%

Czy podejmuje Pani/Pan jakiekolwiek działania w przypadku wystąpienia
zanieczyszczenia powietrza w sąsiedztwie?
73%

Zwracam uwagę sąsiadowi
Powiadamiam straż miejską

18%

Zgłaszam do właściwego urzędu

17%
16%

Inne działanie
7%

Nie podejmuję żadnych działań
0%

20%

40%

60%

80%

Na problem z zanieczyszczeniem powietrza najczęściej wskazują mieszkańcy
województwa śląskiego (58%), a najrzadziej opolskiego (50%).
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Aż

78%

respondentów popiera uchwały antysmogowe
wprowadzone przez władze lokalne.

Ponad połowa badanych (53%) dostrzega poprawę jakości powietrza
w ostatnich latach. Najczęściej zauważają to mieszkańcy województwa
śląskiego (59%), a najrzadziej dolnośląskiego (46%).

Czy popiera Pani/Pan
uchwały antysmogowe?

Czy zauważa Pani/Pan poprawę
jakości powietrza w ostatnich latach?

POPIERAM

ZAUWAŻAM

53%

78%

Czy w ostatnich latach zauważyła/zauważył Pani/Pan
poprawę jakości powietrza w najbliższej okolicy?
100%

Tak

90%

Nie

80%

Nie wiem

70%

53%

54%

52%

20%

20%

19%

27%

26%

29%

ogółem

małopolskie

opolskie

46%

59%

60%
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22%
18%

30%
20%
10%

32%

23%

0%
dolnośląskie
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Kto planuje wymianę ogrzewania
Co piąty ankietowany zadeklarował, że planuje
wymienić urządzenie grzewcze. Co trzecia
osoba z tej grupy chce to zrobić do końca
2022 roku, a 43% w ciągu najbliższych 5 lat.

Wśród osób planujących wymianę
ogrzewania dominują ci, którzy opalają
domy węglem (55%) i drewnem (34%).

11%
31%

Kiedy
zamierza
Pani/Pan
wymienić źródło
ciepła?
19%

43%

34%

Czym ogrzewa
Pani/Pan dom?

55%

7%

W ciągu
najbliższych 5 lat

Nie wiem,
trudno powiedzieć

Opalam węglem

Do końca roku 2022

Później

Opalam drewnem

Inne metody
ogrzewania

Powody wymiany ogrzewania

60%

ankietowanych potwierdza, że na decyzję o wymianie
starego ogrzewania wpływa troska o środowisko

Aż
naturalne. Częstym powodem wymiany ogrzewania (28%) są przepisy prawne –
obowiązek wymiany narzucają m.in. lokalne uchwały antysmogowe.

24% badanych wskazuje, że do wymiany ogrzewania skłania ich zły stan techniczny
obecnie używanych urządzeń grzewczych. Z kolei 20% decyduje się na tego typu
inwestycję, by obniżyć koszty ogrzewania.
Dlaczego zamierza Pani/Pan wymienić ogrzewanie?
Względy ekologiczne

60%

Obecne urządzenie nie spełnia
wymagań prawnych

28%

Aktualne urządzenie kończy
swoją żywotność/psuje się

24%

Względy finansowe (obecne
ogrzewanie jest nieopłacalne)
Wygoda użytkowania

20%
4%
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Na co wymieniamy
stare urządzenia grzewcze
Kotły gazowe oraz pompy ciepła – to urządzenia najczęściej
wybierane przez osoby planujące wymianę ogrzewania.
Takie rozwiązania wskazało kolejno 24% oraz 23% badanych.

Na jakie źródło ciepła zamierza Pani/Pan wymienić aktualne?
Kocioł gazowy
kondensacyjny

24%
23%

Pompa ciepła
9%

Kocioł na pellet
8%

Inne
3%

Piec węglowy
Kocioł
akumulacyjny
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Przy wyborze nowego źródła ciepła badani kierują się przede wszystkim
wygodą oraz komfortem użytkowania – taką odpowiedź wskazało 46%
badanych. Co ciekawe, wygoda i komfort są ważniejsze niż cena urządzenia,
która została wskazana w drugiej kolejności (39%). Badani przyznają, że
w wyborze biorą pod uwagę oszczędność długofalową (38%) oraz możliwości
uzyskania dofinansowania tego typu inwestycji (32%).

Dofinansowanie do
wymiany pieca – kto skorzysta

42%

42%

badanych, którzy deklarowali
chęć wymiany ogrzewania,
planuje uzyskać dotację. Respondenci najczęściej

Czy zamierza
Pani/Pan
skorzystać z programu
dofinansowania
na wymianę
ogrzewania?

51%

7%

chcą otrzymać dofinansowanie na pompę ciepła oraz
kocioł gazowy kondensacyjny.

Tak

Nie

Nie wiem,
trudno powiedzieć
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RAPORT Z BADAŃ
Najważniejsze wnioski
W 50% domów wybudowanych przed 1978 rokiem wykorzystywane są piece węglowe.
Z kolei w budynkach, które powstały po 2011 roku, takie urządzenia stanowią tylko 10%.

Co piąty zapytany planuje wymienić urządzenie grzewcze.

Wśród nich dominują ci, którzy opalają domy węglem i drewnem.

60% osób planujących wymianę ogrzewania kieruje się względami
ekologicznymi. 28% przyznaje, że ich aktualnie wykorzystywane
urządzenie nie spełnia wymagań prawnych.

Urządzenia, na które zapytani planują wymienić ogrzewanie, to najczęściej
kotły gazowe oraz pompy ciepła.

42% osób, które zamierzają zmienić

urządzenie grzewcze, planuje uzyskać dotację.

78% respondentów popiera uchwały antysmogowe
wprowadzone przez władze lokalne.

Ponad połowa badanych dostrzega problem
z zanieczyszczeniem powietrza w sezonie
grzewczym w swojej okolicy i aż 73% z nich
podejmuje działania, by zapobiec takiej sytuacji.
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