
 

Konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia miejsc płatnego postoju  

na wybranych ulicach Przedmieścia Oławskiego 

(ankieta - wersja dla mieszkańców Przedmieścia Oławskiego) 

Szanowni Mieszkańcy Osiedla! 

Zapraszamy do wypełnienia ankiety, która jest anonimowa i dobrowolna. Celem badania jest 

poznanie Państwa opinii na temat wyznaczenia nowych miejsc płatnego postoju na 

wybranych ulicach Osiedla Przedmieście Oławskie. Zebrane informacje posłużą wyłącznie 

do podjęcia decyzji przez Radnych Rady Osiedla w sprawie rekomendacji, gdzie i czy  

w ogóle wprowadzić płatne miejsca postojowe. 

Jesteśmy ciekawi Państwa opinii! 

1. Czy mieszka Pani / Pan na Osiedlu Przedmieściu Oławskie?  

*Zaznacz tylko jedną odpowiedź 

❏ Tak, jestem tu zameldowany / zameldowana        

❏ Tak, bez meldunku 

2. Przy której ulicy Pani / Pan mieszka? (nie jest potrzebny dokładny numer klatki, ale 

prosimy o możliwe dokładne określenie obszaru zamieszkania) 

………………………………………………………………………………………………….. 

3. Proszę zaznaczyć swoją płeć  *Zaznacz tylko jedną odpowiedź 

❏ Kobieta 

❏ Mężczyzna 

4. Proszę zaznaczyć swoją grupę wiekową   *Zaznacz tylko jedną odpowiedź 

 

5. Z ilu samochodów korzysta się w Pani / Pana gospodarstwie domowym?  
*Zaznacz tylko jedną odpowiedź 

❏ 18 - 24 lat ❏ 45 - 54 lat 

❏ 25 - 34 lat ❏ 55 - 64 lat 

❏35 - 44 lat ❏ 65 lat i więcej 

❏ 0 ❏ 3 i więcej 

❏ 1 ❏ Nie chcę odpowiadać na to pytanie 

❏ 2  



 

6. Ile osób mieszka w Pani / Pana gospodarstwie domowym  łącznie z Panem/ Panią 

     *Zaznacz tylko jedną odpowiedź 

 
8. Przedmieście Oławskie zostało objęte rozszerzoną strefą płatnego parkowania. 

Chcielibyśmy poznać opinię mieszkańców na temat tego, gdzie powinny (lub nie 

powinny) zostać wyznaczone płatne miejsca parkingowe 

Proszę wybrać maksymalnie 3 miejsca, w których chcieliby lub nie chcieliby Państwo 

wyznaczenia płatnych miejsc postojowych. Konsultacje nie dotyczą miejsc, w których już są 

wyznaczone płatne miejsca parkingowe oraz miejsc znajdujących się poza strefą płatnego 

parkowania. 

❏ Chciałbym / chciałabym... 

... żeby płatne miejsca parkingowe były wyznaczone we wskazanym miejscu  

(proszę o wskazanie lokalizacji na terenie osiedla, najlepiej w formie wybranych ulic lub 

obszarów) 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

❏ 1 (tylko ja) ❏ 5  

❏ 2 ❏ 6 i więcej 

❏ 3 ❏ Nie chcę odpowiadać na to pytanie 

❏ 4  

7. Opinie na temat parkowania  

*Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie  

                                                                                                                                                TAK NIE 

Czy przeszkadzają Pani / Panu, samochody parkujące na chodniku? ❏ ❏ 

Czy uważa Pani / Pan, że w Pani / Pana okolicy na Przedmieściu 

Oławskim łatwo jest zaparkować? 
❏ ❏ 

Czy przeszkadzają Pani / Panu auta zaparkowane w podwórkach? ❏ ❏ 

Czy często styka się Pani / Pan z tym, że samochody na Przedmieściu 

Oławskim zaparkowane są nieprawidłowo? 
❏ ❏ 

Czy zmieniliby Państwo coś w organizacji parkowania na naszym 

osiedlu? 
❏ ❏ 

Czy uważa Pani / Pan, że zaparkowane samochody zabierają zbyt dużo 

przestrzeni na naszym osiedlu? 
❏ ❏ 

Czy wie Pani / Pan, jak funkcjonują wyznaczone strefy płatnego 

parkowania? 
❏ ❏ 



 

❏ Nie chciałbym / nie chciałabym... 

... żeby płatne miejsca parkingowe były wyznaczone we wskazanym miejscu  

(proszę o wskazanie lokalizacji na terenie osiedla, najlepiej w formie wybranych ulic lub 

obszarów) 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

9. Jakie obawy i spodziewane zyski łączą się Pani / Pana zdaniem z wprowadzeniem 

płatnych miejsc postojowych? 

Odpowiedź na poniższe pytania nie jest obowiązkowa, jednak chcemy umożliwić Państwu 

przekazanie jak najpełniejszej opinii o miejscach płatnego postoju. 

Jakie Pani / Pana zdaniem mogą być negatywne skutki wprowadzenia płatnych miejsc 

postojowych? 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

Na jakie najważniejsze korzyści można Pani / Pana zdaniem liczyć w związku  

z wprowadzeniem płatnych miejsc postojowych? 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

10. To już jest ostatnie pytanie. Czy jest jeszcze jakaś ważna sprawa, którą 

          chciałaby Pani / chciałby Pan się podzielić? 

Jeżeli chcą się Państwo podzielić spostrzeżeniami na tematy społeczne nieporuszone  

w niniejszej ankiecie, prosimy wykorzystać to miejsce. Także opinie o samej ankiecie będą 

mile widziane. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 


