Badanie potrzeb mieszkańców  Plan
Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru
Funkcjonalnego Kluczbork  Namysłów  Olesno
Zapraszamy do udziału w ankiecie mającej na celu zbadanie potrzeb transportowych
mieszkańców Powiatów Kluczborskiego, Oleskiego oraz Namysłowskiego. Ankieta jest
anonimowa i składa się z 18 pytań podzielonych na 4 części.
*Wymagane

1. Wybór środka transportu
1.1. Proszę określić, w jaki sposób podróżuje Pani/ Pan z najczęściej, np. do pracy lub szkoły? *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
pieszo
rowerem
bus lub autobus
pociąg
samochodem (jako kierowca)
samochodem (jako pasażer)

1.2. Jak często korzysta Pani/Pan z poszczególnych środków transportu? *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.
Codziennie

Więcej niż raz w
tygodniu

Rzadziej niż raz w
tygodniu

Nigdy

samochód (jako
kierowca)
samochód (jako pasażer)
autobus lub bus
pociąg
rower (dojazd do
przystanku
przesiadkowego)
rower (cała podróż)
pieszo (cała podróż)
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1.3. W codziennych dojazdach pasażerowie korzystają często z kilku środków
transportu. Gdyby miała/miał Pani/Pan decydować się na taki model podróży w
codziennych dojazdach, to jaka byłaby preferowana kombinacja w obecnej chwili?*
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
Korzystam z dojazdów łączonych w tej chwili
Pieszo + rower
Rower + transport publiczny (autobus)
Rower + transport publiczny (kolej)
Samochód + transport publiczny (autobus)
Samochód + transport publiczny (kolej)
Inne:

1.4 Użytkownicy rowerów korzystają z tego środka transportu w różny sposób.
W jaki sposób korzysta Pani/Pan? *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
Nie korzystam z roweru
Korzystam, ale wyłącznie rekreacyjnie
Korzystam, ale wyłącznie w dojazdach do pracy, szkoły itp.
Korzystam rekreacyjnie oraz w dojazdach do pracy, szkoły itp.
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2. Ocena transportu publicznego i infrastruktury
2.1. Jak oceniłaby/oceniłby Pani/Pan następujące kwestie związane z komunikacją
zbiorową w w Pani/Pana Powiecie? *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.
Zdecydowanie
lepiej niż w
innych
powiatach

Raczej lepiej
niż w innych
powiatach

Raczej gorzej
niż w innych
powiatach

Zdecydowanie
gorzej niż w
innych
powiatach

Częstotliwość
kursowania
pociągów
Częstotliwość
kursowania
busów i
autobusów
Punktualność
pociągów
Punktualność
busów i
autobusów
Szybkość
pociągów
Szybkość busów
i autobusów
Cena przejazdu
pociągiem
Cena przejazdu
busem/
autobusem
Liczba połączeń
kolejowych
Liczba połączeń
autobusowych
Czystość
pociągów
Czystość
busów/autobusów
Czystość stacji i
przystanków
kolejowych
Czystość
dworców i
przystanków
autobusowych

Możliwość
przesiadek/
skomunikowanie
pomiędzy
pociągami
Możliwość
przesiadek/
skomunikowanie
pomiędzy busami
i autobusami
Bezpieczeństwo
osobiste w
pociągach
Bezpieczeństwo
osobiste w
busach i
autobusach
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Zdecydowanie
lepiej niż w
innych
powiatach

Raczej
lepiej niż w
innych
powiatach

Raczej
gorzej niż w
innych
powiatach

Zdecydowanie
gorzej niż w
innych
powiatach

Stan techniczny
pociągów
Stan techniczny
busów i
autobusów

2.2. Czy czuje się Pani/Pan bezpiecznie podczas przemieszczania się po najbliższej okolicy? *
[pytanie dotyczy bezpieczeństwa ruchu drogowego]
Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.
Zdecydowanie
tak

Raczej
tak

Raczej
nie

Zdecydowanie
nie

Jako pieszy
Jako rowerzysta
Jako kierowca samochodu
Jako pasażer samochodu
Jako pasażer busa lub
autobusu
Jako pasażer pociągu

3. Opinie użytkowników na temat transportu i infrastruktury
3.1. Jak oceniłaby/oceniłby Pani/Pan stan techniczny istniejącej infrastruktury
w Pani/Pana Powiecie? *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

Bardzo zły

Zły

Zadowalający

Dobry

Bardzo
dobry

Infrastruktura
piesza
Infrastruktura
rowerowa
Infrastruktura
drogowa
Infrastruktura
kolejowa
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3.2 Jakie działania mogłyby wpłynąć na zmianę wykorzystywanego przez
Panią/Pana na co dzień środka transportu? *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.
Zdecydowanie
nie wpłynęłoby

Raczej nie
wpłynęłoby

Raczej
wpłynęłoby

Zdecydowanie
wpłynęłoby

Poprawa stanu
technicznego
chodników
Budowa nowych
chodników
Budowa nowej
infrastruktury
rowerowej
Remont istniejącej
infrastruktury
rowerowej
Poprawa stanu
technicznego
autobusów (remont
lub wymiana taboru)
Zwiększenie
częstotliwości
kursowania
autobusów
Poprawa stanu
technicznego
pociągów (remont
lub wymiana taboru)
Zwiększenie
częstotliwości
kursowania
pociągów
Skrócenie czasu
przejazdu pociagów
Budowa lub remont
parkingów dla
samochodów przy
stacjach kolejowych
Budowa lub remont
parkingów dla
rowerów przy
stacjach kolejowych
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3.3. Na ruch pieszy oraz na ruch rowerowy istotnie wpływa stan techniczny oraz
kształt infrastruktury. Jak oceniłaby/oceniłby Pani/Pan następujące kwestie
w odniesieniu do Pani/Pana miejsca zamieszkania? *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.
Jest
problemem

Raczej jest
problemem

Raczej nie jest
problemem

Nie jest
problemem

Stan techniczny
chodników
Stan techniczny
scieżek rowerowych
Oświetlenie uliczne
Nierozważne
zachowanie
kierowców
Nierozważne
zachowanie pieszych
oraz rowerzystów

3.4. Nadmierna liczba samochodów może powodować szereg negatywnych
konsekwencji dla otoczenia. Jak oceniłaby/oceniłby Pani/Pan uciążliwość
poniższych aspektów w odniesieniu Pani/Pana miejsca zamieszkania? *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.
Bardzo
uciążliwe

Raczej
uciążliwe

Raczej
nieuciążliwe

Wcale
nieuciążliwe

Nadmierny hałas
Zanieczyszczenie
powietrza, spaliny
Korki, zatory
komunikacyjne
Parkowanie w
niedozwolonych
miejscach, np. na
chodnikach
Zbyt
szybka/niebezpieczna
jazda

4. Metryczka i inne uwagi
4.1. Proszę podać Pani/Pana płeć *
Kobieta
Mężczyzna
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4.2. Proszę podać Pani/Pana wiek*
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
1830
3040
4050
5065
powyżej 65

4.3. Jaka jest Pani/Pana sytuacja zawodowa? *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
Uczę się/studiuję
Zajmuję się domem, wychowaniem dzieci etc.
Pracuję na stałe
Pracuję dorywczo
Jestem bezrobotna/bezrobotny
Jestem na emeryturze lub rencie
Inne:
4.4. Z ilu osób składa się Pani/Pana gospodarstwo domowe? *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
1

2

3

4

5

6

7

8

1
osoba

8 lub więcej
osób

4.5. W jakim przedziale mieszczą się łączne dochody netto Pani/Pana
gospodarstwa domowego?*
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
Do 1000 zł
10012000 zł
20013000 zł
30014000 zł
40015000 zł
Powyżej 5000 zł
Nie wiem/ trudno powiedzieć
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4.6. W jakiej gminie położone jest Pani/Pana miejsce zamieszkania? *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.
Powiat kluczborski: miasto i gmina Byczyna
Powiat kluczborski: miasto i gmina Kluczbork
Powiat kluczborski: miasto i gmina Wołczyn
Powiat kluczborski: gmina Lasowice Wielkie
Powiat namysłowski: miasto i gmina Namysłów
Powiat namysłowski: gmina Domaszowice
Powiat namysłowski: gmina Pokój
Powiat namysłowski: gmina Świerczów
Powiat namysłowski: gmina Wilków
Powiat oleski: miasto i gmina Dobrodzień
Powiat oleski: miasto i gmina Gorzów Śląski
Powiat oleski: miasto i gmina Olesno
Powiat oleski: miasto i gmina Praszka
Powiat oleski: gmina Radłów
Powiat oleski: gmina Rudniki
Powiat oleski: gmina Zębowice

4.7. Jeśli jest Pani/ Pan zainteresowana/zainteresowany otrzymywaniem
informacji dotyczących konsultacji Planu Mobilności, prosimy o wpisanie poniżej
swojego adresu email. Będzie on wykorzystywany jedynie w celu przekazania
Państwu informacji związanych z konsultacjami.

4.8 Jeśli chciałaby Pani/Pan przekazać nam jakieś inne uwagi, prosimy o
wpisanie ich poniżej :

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. Prosimy o wysłanie
wypełnionej ankiety na adres: plan.mobilnosci@zdgtor.pl
8/8

