ANKIETA
Jak chcemy przemieszczać się po Gliwicach?
Jak chcemy dbać o środowisko w Gliwicach?
Ankieta dotycząca mobilności i środowiska

Szanowni Państwo
Nowa strategia rozwoju miasta Gliwice2040 to nowe podejście miasta do jej tworzenia, szeroko
otwarte na współpracę z mieszkańcami. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych gliwiczan,
przedsiębiorców, aktywistów do wypełnienia niniejszej ankiety. Ta forma zbierania Państwa opinii
i sugestii uzupełnia spotkania, które organizowane są w formie on-line.
Ankieta jest anonimowa i służy do zebrania Państwa uwag potrzebnych do opracowania wniosków do
dalszych prac nad nową strategią rozwoju miasta Gliwice2040. Dlatego bardzo prosimy o podzielenie
się z nami swoją opinią na temat miasta i zaproszenie do udziału w badaniu także bliskich i przyjaciół.

Proszę zaznaczyć Pani/Pana miejsce zamieszkania:

☐

Łabędy

☐

Wójtowa Wieś

☐

Czechowice

☐

Bojków

☐

Sośnica

☐

Trynek

☐

Ligota Zabrska

☐

Sikornik

☐

Szobiszowice

☐

Kopernika

☐

Zatorze

☐ Obrońców Pokoju

☐

Baildona

☐

Żerniki

☐

Brzezinka

☐

Wojska Polskiego

☐

Stare Gliwice

☐

Śródmieście

☐

Ostropa

☐

Politechnika

☐ Wilcze Gardło

☐

Spoza Gliwic

Proszę zaznaczyć Pani/Pana płeć

☐

kobieta

☐

mężczyzna

☐

brak odpowiedzi

Proszę zaznaczyć Pani/Pana przedział wiekowy:

☐

do 18 lat

☐

19-25 lat

☐

26-45 lat

☐

46- 70 lat

☐

70+ lat

1. Jaki środek transportu najczęściej wybierają Państwo, przemieszczając się po Gliwicach?
(proszę odnieść się do sytuacji przed wprowadzeniem ograniczeń wynikających z pandemii
COVID-19, pytanie jednokrotnego wyboru)

☐
☐

autobus,

☐

rower własny,

☐
☐

rower miejski,

☐

pociąg,

☐

inny ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

☐

preferuję pieszo

samochód,

hulajnoga,

2. Co sprawia, że wybrali Państwo powyższy środek transportu? (pytanie jednokrotnego
wyboru)

☐nie mam samochodu (lub prawa jazdy),
☐jest to najtańsze rozwiązanie,
☐jest trudno / niebezpiecznie dojechać rowerem,
☐samochodem jest wygodniej,
☐lubię prowadzić samochód,
☐nie mam dobrego połączenia autobusowego,
☐nie chcę truć środowiska,
☐lubię ruch,
☐inny powód ……………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Jakie czynniki wpłynęłyby według Państwa na poprawę mobilności w mieście? (pytanie
wielokrotnego wyboru)

☐

poprawa infrastruktury drogowej (więcej dróg dobrej jakości),

☐
☐
☐

informacja o czasie, który pozostał do zmiany światła na skrzyżowaniach,

☐

zwiększenie liczby połączeń autobusowych,

☐

uruchomienie dodatkowych połączeń z centrum Gliwic,

☐

uruchomienie połączeń między dzielnicami Gliwic,

☐

rozbudowa, modernizacja dróg rowerowych,

☐

dodatkowa infrastruktura rowerowa (np. stojaki na rowery)

☐

zapewnienie stacji roweru miejskiego w każdej dzielnicy,

☐

poprawa jakości tras pieszych (np. budowa lub/i naprawa chodników),

☐

skrócenie czasu stania na światłach przy przejściach dla pieszych,

☐

bezdotykowo uruchamianie świateł dla pieszych,

☐

coś innego ………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwiększenie liczby miejsc parkingowych,
zmniejszenie liczby miejsc parkingowych,

4. Jeśli najczęściej poruszają się Państwo po mieście samochodem, co sprawiłoby, żebyście
Państwo zamienili go na:

☐

autobus? …………………………………………………………………………………………………………………………………….

☐

rower? …………………………………………………………………………………………………………………………………………

☐

poruszanie się pieszo? …………………………………………………………………………………………………………………

☐

nic nie jest w stanie wpłynąć na zmianę mojego sposobu poruszania się.

5. Czy uważają Państwo, że miasto powinno ograniczyć ruch samochodowy w centrum (np.
zamykać ulice, likwidować miejsca parkingowe, aby zwiększyć udział ruchu rowerowego i
pieszego)

☐TAK (dlaczego?) ……………………………………………………………………………………………………………………………..
☐NIE (dlaczego?) ………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Jak oceniają Państwo znaczenie poniższych problemów środowiskowych w skali miasta, gdzie
1 to najniższa ocena, a 5 najwyższa?
Ocena

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

zanieczyszczenie powietrza,
zagrożenie podtopieniami lub powodzią,
hałas (transportowy, przemysłowy),
zanieczyszczenie wód powierzchniowych,
zła jakość/zanieczyszczenie gleb,
niewystarczająca jakość/dostępność zieleni publicznej ,
narażenie na ekstremalnie wysokie temperatury latem („wyspa ciepła”),
dyskomfort wobec braku estetycznej jakości krajobrazu dzielnicy.
7. Jak oceniają Państwo swoje ogólne odczucie zmiany jakości środowiska, jaka nastąpiła
w Państwa dzielnicy w ciągu ostatnich 10 lat, gdzie 1 to najniższa ocena, a 5 najwyższa?

Ocena

☐
☐
☐
☐

jakość powietrza,
bezpieczeństwo od podtopień lub powodzi,
jakość/dostępność zieleni publicznej ,
komfort termiczny latem (wobec zjawiska występowania „wysp ciepła”).
8. Proszę wskazać zakres działań ekologicznych, których Państwo oczekują w najbliższym czasie
w Gliwicach. (pytanie wielokrotnego wyboru)

☐ programy edukacyjne dotyczące ochrony terenów zielonych,
☐ programy miejskie wspierające poprawę jakości powietrza,
☐ programy edukacyjne z zakresu likwidacji „wysp ciepła”,
☐ programy inwestycyjne poprawiające mikroklimat w mieście (zadrzewianie, zmniejszanie ruchu
samochodowego itp.)

☐ poprawa czystości wód w zbiornikach wodnych i rzekach,
☐ ochrona terenów mieszkaniowych przed hałasem (transportowym, przemysłowym),
☐ ochrona terenów naturalnych, niezabudowanych,
☐ ochrona dużych drzew,
☐ inne ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
DZIĘKUJEMY

