Badanie jakości usługi wodociągowo-kanalizacyjnej

Gmina /Miasto ...............
ANKIETA
BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTA

Szanowni Paostwo – mieszkaocy gminy/miasta ..........!
Pragnąc możliwie najlepiej realizowad nałożone na gminę zadania, przekazujemy Paostwu niniejszą
ankietę z prośbą o jej wypełnienie.
Ankieta przygotowana została w celu poznania opinii mieszkaoców na temat jakości usług
świadczonych przez przedsiębiorstwo (przedsiębiorstwa) w zakresie dostarczania wody i odbioru
ścieków, zwane dalej „Przedsiębiorstwami”.
Wypełnioną ankietę proszę (tu należy podać instrukcję postępowania z ankietą)
w terminie do ………………..

Z pomocą wyników tej ankiety będzie można poznad Paostwa oczekiwania oraz zwiększyd
satysfakcję mieszkaoców z realizowanych usług.
Ankieta powstaje we współpracy ze Związkiem Miast Polskich i jest anonimowa, a odpowiedzi na
pytania będą wykorzystane jedynie w postaci zbiorczych zestawieo statystycznych.
................................................
Burmistrz / Prezydent ............
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BADANIE JAKOŚCI USŁUGI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ

W poniższych pytaniach prosimy zaznaczyd  przy odpowiedzi, którą Pan(i) wybiera
1. Z usług jakiego Przedsiębiorstwa korzystają Paostwo w zakresie (prosimy wpisad nazwę):
a) dostarczania wody:

 …………………………………………………………………………………………………

b) odbioru ścieków:

 …………………………………………………………………………………………………

2. Jak oceniają Paostwo ogólną jakośd wody dostarczanej przez Przedsiębiorstwo?
 - bardzo dobra

 - dobra

 - dostateczna

 - zła

 - bardzo zła

 - trudno
powiedzied

2a. Który z parametrów wody wydaje się Paostwu zły i wymaga poprawy
(można wskazać kilka odpowiedzi)
 - przejrzystośd
 - smak
 - zapach
 - za duże ciśnienie
 - za małe ciśnienie
 - inny (prosimy wymienić jaki) ............................................................................................
 - zbyt wysoka
 - akceptowalna

2b. Czy, Paostwa zdaniem, cena za dostarczanie wody jest:

3. Jak oceniają Paostwo ogólną jakośd odbioru ścieków (sanitarnych) przez Przedsiębiorstwo?
 - bardzo dobra

 - dobra

 - dostateczna

 - zła

 - bardzo zła

 - trudno
powiedzied
3a. Który z parametrów odbioru ścieków (sanitarnych) wydaje się zły i wymaga poprawy (można
wskazad kilka odpowiedzi – pytanie nie dotyczy instalacji w budynku):
 - niezawodnośd (awarie związane z zatkaniem kanalizacji, wypływy i cofnięcia ścieków)
 - uciążliwośd (występowanie odorów, wydobywanie się gazów z urządzeo sanitarnych)
2b. Czy, Paostwa zdaniem, cena za odbiór ścieków (sanitarnych) jest:

 - zbyt wysoka
 - akceptowalna

4. Jak oceniają Paostwo jakośd i dostęp do informacji na temat:
a) stawek i opłat za dostawę wody i odbiór ścieków
 - bardzo dobrze
 - dobrze
 - dostatecznie

 - źle

 - bardzo źle

 - nie mam
zdania

b) świadczonych usług
 - bardzo dobrze
 - dobrze

 - dostatecznie

 - źle

 - bardzo źle

 - nie mam
zdania

c) jakości dostarczanej wody
 - bardzo dobrze
 - dobrze

 - dostatecznie

 - źle

 - bardzo źle

 - nie mam
zdania

d) przerw w dostawach wody lub awariach
 - bardzo dobrze
 - dobrze
 - dostatecznie

 - źle

 - bardzo źle

 - nie mam
zdania

e) przerw w odbiorze ścieków lub awariach
 - bardzo dobrze
 - dobrze
 - dostatecznie

 - źle

 - bardzo źle

 - nie mam
zdania

5. Z jakiego dostępu do informacji na powyższe tematy chcieliby Paostwo korzystad? (można zaznaczyd
kilka odpowiedzi):
 - internet
 - tablica ogłoszeo w urzędzie gminy
 - kontakt telefoniczny

 - ogłoszenie w prasie miejscowej (podać ew. tytuł)
 - w biurze obsługi klienta Przedsiębiorstwa
 - inny (prosimy podać jaki?)  ………………………………………..
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6. Jak ogólnie oceniają Paostwo działalnośd Przedsiębiorstwa?
a) dostarczającego wodę:
 - bardzo dobrze
 - dobrze

 - dostatecznie

 - źle

 - bardzo źle

 - nie mam
zdania

b) odbierającego ścieki:
 - bardzo dobrze
 - dobrze

 - dostatecznie

 - źle

 - bardzo źle

 - nie mam
zdania

Jeśli usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków realizuje TO SAMO PRZEDSIĘBIORSTWO, wystarczy
odpowiedzied na pytania 6a-d (można pominąd pytania 7a-d).
Jeśli usługi te dostarczają RÓŻNE PRZEDSIĘBIORSTWA prosimy odpowiedzied na wszystkie pytania.
6a. Czy kiedykolwiek składali Paostwo jakąkolwiek skargę w
Przedsiębiorstwie dostarczającym wodę?

 - tak

6b. Jeżeli TAK, to jak oceniają Paostwo sposób załatwienia (dostęp
do informacji, jakośd obsługi, termin załatwienia sprawy) skargi
w skali od 1 (niedostatecznie) do 5 (bardzo dobrze)?
6c. Czy kiedykolwiek byli Paostwo w Przedsiębiorstwie
dostarczającym wodę (nie dotyczy skargi)?

 - nie

 ………………………
 - tak

6d. Jeżeli TAK, to jak oceniają Paostwo sposób załatwienia (dostęp
do informacji, jakośd obsługi, termin załatwienia sprawy) swojej
sprawy w skali od 1 (niedostatecznie) do 5 (bardzo dobrze)?
7a. Czy kiedykolwiek składali Paostwo jakąkolwiek skargę w
Przedsiębiorstwie odprowadzającym ścieki?

 - nie

 ………………………
 - tak

7b. Jeżeli TAK, to jak oceniają Paostwo sposób załatwienia (dostęp
do informacji, jakośd obsługi, termin załatwienia sprawy) skargi
w skali od 1 (niedostatecznie) do 5 (bardzo dobrze)?
7c. Czy kiedykolwiek byli Paostwo w Przedsiębiorstwie
odprowadzającym ścieki (nie dotyczy skargi)?

 - nie

 ………………………
 - tak

7d. Jeżeli TAK, to jak oceniają Paostwo sposób załatwienia (dostęp
do informacji, jakośd obsługi, termin załatwienia sprawy) swojej
sprawy w skali od 1 (niedostatecznie) do 5 (bardzo dobrze)?

 - nie

 ………………………

8. Na koniec prosimy podad kilka informacji o sobie i swoim gospodarstwie domowym:
8a. Wiek:

 - do 25 lat

 - 25 – 50 lat

 - powyżej 50 lat

8b. Wykształcenie:

 - podstawowe i
zasadnicze

 - średnie i
pomaturalne

 - wyższe

8c. Mieszkam w:

 - domku
jednorodzinnym

 - gospodarstwie
rolnym

 - budynku
wielorodzinnym

8d. Liczba osób mieszkających w moim
gospodarstwie domowym (wraz ze mną)

 - 1-3

8e. Miejscowośd:  …………………………………….

 - 4-6

 - powyżej 6

8e. Nazwa ulicy:  …………………………………….

Dziękujemy za wypełnienie i zwrot ankiety!
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