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Pomóż zdecydować, jak będzie wyglądał Radom!

Czy ruch samochodów w Radomiu powinien być ograniczany? 
(możliwa jedna odpowiedź)

  Zdecydowanie tak       Raczej tak       Nie, obecna sytuacja jest dobra       Nie mam zdania

Czy ruch samochodów w śródmieściu Radomia powinien być ograniczany?
(możliwa jedna odpowiedź)

  Zdecydowanie tak       Raczej tak       Nie, obecna sytuacja jest dobra       Nie mam zdania

Czy infrastruktura dla pieszych w Radomiu wymaga poprawy?
(możliwa jedna odpowiedź)

  Zdecydowanie tak       Raczej tak       Nie, jej stan jest dobry       Nie mam zdania

Czy w Radomiu powinna być rozwijana infrastruktura dla alternatywnych środków transportu, 
np. dla rowerów, hulajnóg, rolek itp.?
(możliwa jedna odpowiedź)

  Zdecydowanie tak       Raczej tak       Nie, obecna sieć jest wystarczająca       Nie mam zdania

W ciągu najbliższych lat główny nacisk w sferze transportu w Radomiu winien być położony na:
(możliwe wiele odpowiedzi)

  Działania dotyczące rozwoju transportu zbiorowego
  Rozbudowę sieci dróg, ulic i parkingów
  Wprowadzanie inteligentnych systemów transportowych
  Przystosowanie miasta i infrastruktury dla ruchu elektropojazdów
  Przygotowanie miasta na wzrost ruchu związanego z rozbudową lotniska cywilnego
  Infrastrukturę pieszo-rowerową
  Inne (jakie?) ….............................................................................................................................................................................................................

Jak oceniasz rozbudowę i uruchomienie lotniska cywilnego w Radomiu?
(możliwa jedna odpowiedź)

  Pozytywnie       Negatywnie       Nie mam zdania

Jakim środkiem transportu chciał(a)byś docierać do szkoły/pracy, gdyby była dla niego bezpieczna 
i komfortowa infrastruktura? (możliwa jedna odpowiedź)

  pieszo       rowerem       hulajnogą        autobusem       samochodem       innym (jakim?)......................................

Gdybyś został(a) Dyrektorem odpowiedzialnym za system transportowy w Radomiu, 
pierwszym działaniem/celem byłoby: (tylko jedna decyzja, bez sugestii)

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

 Mieszkaniec   Turysta

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



Pomóż zdecydować, jak będzie wyglądał Radom!
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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 mieszkasz (osiedle, ulica)

                   

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

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

jak się przemieszczam?

wpisz gdzie najczęściej spędzasz wolny czas (miejsce)wpisz gdzie najczęściej robisz zakupy (miejsce, ulica)wpisz gdzie pracujesz/uczysz się (miejsce, ulica)
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