
Pomóż zdecydować, jak będzie wyglądał Radom!

Razem
zaplanujmy

przestrzeń
naszego miasta

mieszkam

pracuję/uczę się robię zakupy spędzam wolny czas

Zaczynamy prace nad studium Radomia. Pomóż nam stworzyć ten dokument. Wypełnij ankietę i przekaż ją do urzędu 
lub wyślij na adres mpu@mpu.radom.pl. Po wakacjach będą kolejne działania, szczegóły na www.mpu.radom.pl.
Sondaż jest anonimowy i ma na celu rozpoznanie i zebranie preferencji mieszkańców.

wpisz gdzie najczęściej spędzasz wolny czaswpisz gdzie najczęściej robisz zakupy

wpisz gdzie mieszkasz (osiedle, ulica)

wpisz gdzie pracujesz/uczysz się

                   

Co lubisz na Twoim osiedlu?
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

Co Ci przeszkadza na Twoim osiedlu?
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

jak się przemieszczam?



Pomóż zdecydować, jak będzie wyglądał Radom!

Jak często przebywasz w śródmieściu?
 codziennie     kilka razy w tygodniu    raz w tygodniu    okazjonalnie

Gdzie? (miejsce, ulica)
.................................................................................................................................................................................................

W jakim celu?
.................................................................................................................................................................................................

Czym docierasz do śródmieścia?
 pieszo     rowerem/hulajnogą     autobusem     samochodem     inaczej ...........................

Czego brakuje w śródmieściu? (max 5)
 miejsc pracy
 mieszkań
 usług
 handlu/sklepów
 gastronomii
 rozrywki
 szkół
 stref pieszych (deptaków)

Czy chciał(a)byś coś zmienić w śródmieściu (jeśli tak to co)?
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Czy chciał(a)byś tu mieszkać?
 już mieszkam     tak     nie     nie wiem

Płeć .................................    Wiek .............    Wykształcenie..............................

Razem
zaplanujmy

śródmieście
nasze

 zieleni przyulicznej
 skwerów/parków
 miejsc odpoczynku
 dróg rowerowych/infrastruktury
 przystanków
 parkingów
 inne ...............
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