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Ulica:…………………………………………… 

(nazwa odcinka)   

 

Kwestionariusz projektu "Zmieniamy ulice"1 

(mieszkaocy osiedla) 

 

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej funkcjonowania Paostwa ulicy. Ankieta jest 

anonimowa, informacje ma na celu pomóc nam w zaprojektowaniu zmian ulicy. W wypełnieniu 

ankiety pomoże Pani/Panu nasz ankieter. Jeśli zainteresuje się Pan/Pani naszym projektem i chce 

Pan/Pani wziąd udział w warsztacie projektowym - zapraszamy do udziału w spotkaniach. Więcej 

informacji o projekcie można znaleźd na stronie www: 

http://spoleczniezaangazowani.pl/zmieniamyulice 

 

1. Czy jest Pan/Pani mieszkaocem/-ką ulicy ........................................(nazwa odcinka)    T / N 

2. Czy jest Pan/Pani mieszkaocem/-ką Starego Polesia                   T / N 

 

MIESZKAOCY ULICY 

3. Ile lat Pan/Pani mieszka na ulicy:        ............ 

4. Czy ulica jest dla Pana/Pani (można wymienid więcej niż jedno): 

4.a.  miejscem przez które przechodzę / przejeżdżam    ............. 

4.b.  miejscem na którym spotykam się ze znajomymi     ............. 

4.c.  miejscem w którym mogę spędzad wolny czas (jeśli tak to jak)   ............. 

4.d.  miejscem, które pokazałabym/pokazałbym odwiedzającym miasto  ............. 

                                                           
1
 Do kwestionariusza załączona jest mapka danego fragmentu ulicy 

http://spoleczniezaangazowani.pl/zmieniamyulice
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5. Proszę wskazad co byłoby istotniejsze w projekcie ulicy (wybrad co liczy się bardziej, wskazanie 

wartości "0" oznacza, że cele są równoważne): 

 3 2 1 0 1 2 3  

Miejsca do zatrzymania 
się (ławki, siedziska) 

       Miejsca do sprawnego przejścia 
ulicą (chodniki) 

Place zabaw 
 

       Brak miejsc dla zabawy 

Dużo zieleni (drzewa, 
krzewy,trawniki) 

       Dużo chodników 
(minimalna ilośd zieleoców) 

Mniej miejsc dla 
samochodów 

       Więcej miejsc dla samochodów 

Przestrzeo dla rowerów 
(stojaki) 

       Mniej przestrzeni dla rowerów 

Esowanie jezdni, 
fizyczne spowolnienie 
ruchu 

       Prosta jezdnia, brak ograniczeo 

Brak różnic między 
jezdnią a chodnikiem 

       Tradycyjny podział - chodniki, 
miejsca postojowe, jedznia 

Ochrona przed pogodą 
(zadaszenia, 
zacienienia) 

       Ekspozycja i dostęp do światła 
słonecznego 

Więcej oświetlenia 
 

       Mniej oświetlenia 

 

6. Co się Panu/Pani najbardziej podoba, a co nie podoba w Pana/Pani ulicy?(proszę wskazad trzy 

rzeczy): 

Podoba się Nie podoba się 

  

  

  

 

7. Czy na ulicy ……………………………….... jest coś, z czego Pan/Pani jest dumna?    T / N 

Co to jest ?   …………………………………………………………………………………………………….  

       

8. Czy zna Pan/i innych mieszkaoców bliższej i dalszej okolicy? Proszę podad orientacyjną liczbę 

znanych osób spoza rodziny. 

 Nie znam Niewielu (do 4 osób) Tak znam kilka 
osób(ok. 4-10) 

Znam wiele osób 
(11 i więcej) 

W kamienicy 
 

    

Na ulicy 
 

    

Na osiedlu Stare 
Polesie 
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9. Jak ocenia Pan/Pani poziom poczucia bezpieczeostwa na ulicy?  

W skali 1- 5 (1-  źle, 5 bardzo dobrze):   ………………    

 9.a. Proszę krótko powiedzied dlaczego?: ............................................................................... 

 

 

10. Czy korzysta Pan/Pani z miejsca postojowego na ulicy     T / N 

 10.a. Jeśli NIE proszę podad dlaczego?  

nie mam samochodu/nie ma miejsca do parkowania/parkuję gdzie indziej, bo nie ma miejsca 

10.b. Jeśli mają Paostwo samochód i nie parkują na ulicy, to gdzie? 

podwórko nieruchomości, w której mieszkam / inne………………………………  

ile samochodów jest w Paostwa rodzinie?  ………………………. 

 

11. W jaki sposób się Paostwo przemieszczają w mieście? 

w obrębie osiedla:   pieszo / rowerem / samochodem / transportem miejskim 

dokąd najczęściej: ………………………………………………………………………… 

poza osiedle:           pieszo / rowerem / samochodem / transportem miejskim 

dokąd najczęściej: ………………………………………………………………………… 

 

12. Czy ma Pan/Pani ulicę która się Panu/Pani najbardziej podoba w Łodzi:    T / N 

proszę wymienid nazwę : …………………………………………………….. 

proszę krótko odpowiedzied dlaczego  (podad najważniejszą przyczynę)? : ……………………………………… 

 

 

METRYCZKA:  

Wiek:     <18   19-24  25-40  41-55  56 i więcej 

Płed:    M / K 

Wykształcenie:    podstawowe   średnie   wyższe 


