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1. Które ze stwierdzeń bardziej odpowiada Twoim potrzebom?1. Które ze stwierdzeń bardziej odpowiada Twoim potrzebom?

    OdpowiedźOdpowiedź Odp. %Odp. %
Sum.Sum.

Odp. %Odp. %
Resp.Resp.

LiczbaLiczba

projektowany odcinek ulicy zostanie obsadzonyprojektowany odcinek ulicy zostanie obsadzony
dużymi drzewami,dużymi drzewami,

85.5%85.5% 85.5%85.5% 5353

projektowany odcinek ulicy będzie stanowił przestrzeńprojektowany odcinek ulicy będzie stanowił przestrzeń
otwartą i nasłonecznioną,otwartą i nasłonecznioną,

12.9%12.9% 12.9%12.9% 88

nie mam zdania.nie mam zdania. 1.6%1.6% 1.6%1.6% 11

Liczba respondentów: Liczba respondentów: 6262   |   Całkowita skuteczność pytania:    |   Całkowita skuteczność pytania: 100%100%
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2. Co sądzisz o wykonaniu szpaleru drzew wzdłuż całej ulicy?2. Co sądzisz o wykonaniu szpaleru drzew wzdłuż całej ulicy?

    OdpowiedźOdpowiedź Odp. %Odp. %
Sum.Sum.

Odp. %Odp. %
Resp.Resp.

LiczbaLiczba

zgadzam się,zgadzam się, 66.1%66.1% 66.1%66.1% 4141
raczej się zgadzam,raczej się zgadzam, 17.7%17.7% 17.7%17.7% 1111
raczej się nie zgadzam,raczej się nie zgadzam, 11.3%11.3% 11.3%11.3% 77
trudno stwierdzić.trudno stwierdzić. 4.8%4.8% 4.8%4.8% 33

Liczba respondentów: Liczba respondentów: 6262   |   Całkowita skuteczność pytania:    |   Całkowita skuteczność pytania: 100%100%
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3. Wskaż najbardziej pożądane miejsce nasadzeń drzew w ul. Legionów:3. Wskaż najbardziej pożądane miejsce nasadzeń drzew w ul. Legionów:

    OdpowiedźOdpowiedź Odp. %Odp. %
Sum.Sum.

Odp. %Odp. %
Resp.Resp.

LiczbaLiczba

odcinek od ul. 1-go Maja do ul. Lipińskiej,odcinek od ul. 1-go Maja do ul. Lipińskiej, 22.6%22.6% 23.3%23.3% 1414
odcinek od ul. Lipińskiej do ul. Moniuszki,odcinek od ul. Lipińskiej do ul. Moniuszki, 8.1%8.1% 8.3%8.3% 55
odcinek od ul. Moniuszki do ul. Wileńskiej,odcinek od ul. Moniuszki do ul. Wileńskiej, 16.1%16.1% 16.7%16.7% 1010
całość terenu objęta opracowaniem.całość terenu objęta opracowaniem. 50.0%50.0% 51.7%51.7% 3131

Liczba respondentów: Liczba respondentów: 6060   |   Całkowita skuteczność pytania:    |   Całkowita skuteczność pytania: 96.8%96.8%

AnkietaPlus.plAnkietaPlus.pl Strona 5/24Strona 5/24



    

4. Posadzenie dużych drzew jest:4. Posadzenie dużych drzew jest:

    OdpowiedźOdpowiedź Odp. %Odp. %
Sum.Sum.

Odp. %Odp. %
Resp.Resp.

LiczbaLiczba

bardzo dobrym pomysłem,bardzo dobrym pomysłem, 82.3%82.3% 83.6%83.6% 5151
jest to niepotrzebne,jest to niepotrzebne, 12.9%12.9% 13.1%13.1% 88
jest mi to obojętne.jest mi to obojętne. 3.2%3.2% 3.3%3.3% 22

Liczba respondentów: Liczba respondentów: 6161   |   Całkowita skuteczność pytania:    |   Całkowita skuteczność pytania: 98.4%98.4%
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5. Czy drzewa do adaptacji (zachowania) powinny być wymienione na nowe5. Czy drzewa do adaptacji (zachowania) powinny być wymienione na nowe
nasadzenia młodych drzew?nasadzenia młodych drzew?

    OdpowiedźOdpowiedź Odp. %Odp. %
Sum.Sum.

Odp. %Odp. %
Resp.Resp.

LiczbaLiczba

tak,tak, 25.8%25.8% 25.8%25.8% 1616
na nowe nasadzenia powinny być wymienione tylkona nowe nasadzenia powinny być wymienione tylko
drzewa będące w złym stanie zachowania,drzewa będące w złym stanie zachowania,

59.7%59.7% 59.7%59.7% 3737

nie,nie, 12.9%12.9% 12.9%12.9% 88
nie mam zdania.nie mam zdania. 1.6%1.6% 1.6%1.6% 11

Liczba respondentów: Liczba respondentów: 6262   |   Całkowita skuteczność pytania:    |   Całkowita skuteczność pytania: 100%100%

AnkietaPlus.plAnkietaPlus.pl Strona 7/24Strona 7/24



    

6. Zaproponowany dobór roślin jest:6. Zaproponowany dobór roślin jest:

    OdpowiedźOdpowiedź Odp. %Odp. %
Sum.Sum.

Odp. %Odp. %
Resp.Resp.

LiczbaLiczba

odpowiedni,odpowiedni, 64.5%64.5% 58.8%58.8% 4040
zły (uzasadnij dlaczego),zły (uzasadnij dlaczego), 3.2%3.2% 2.9%2.9% 22
nie mam zdania,nie mam zdania, 21.0%21.0% 19.1%19.1% 1313
zmieniłbym/zmieniłabym....zmieniłbym/zmieniłabym.... 6.5%6.5% 5.9%5.9% 44
Wpisz własną odpowiedź *Wpisz własną odpowiedź * 14.5%14.5% 13.2%13.2% 99

Liczba respondentów: Liczba respondentów: 6868   |   Całkowita skuteczność pytania:    |   Całkowita skuteczność pytania: 100%100%

* Odpowiedzi wpisane przez respondentów znajdują się w załączniku nr. 1 do raportu* Odpowiedzi wpisane przez respondentów znajdują się w załączniku nr. 1 do raportu
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7. W jakim stopniu możliwość dosadzenia drzew w chodnikach ograniczy jego7. W jakim stopniu możliwość dosadzenia drzew w chodnikach ograniczy jego
wykorzystanie?wykorzystanie?

    OdpowiedźOdpowiedź Odp. %Odp. %
Sum.Sum.

Odp. %Odp. %
Resp.Resp.

LiczbaLiczba

w znacznym stopniu,w znacznym stopniu, 33.9%33.9% 34.4%34.4% 2121
w nieznacznym stopniu,w nieznacznym stopniu, 37.1%37.1% 37.7%37.7% 2323
trudno stwierdzić.trudno stwierdzić. 27.4%27.4% 27.9%27.9% 1717

Liczba respondentów: Liczba respondentów: 6161   |   Całkowita skuteczność pytania:    |   Całkowita skuteczność pytania: 98.4%98.4%
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8. Co sądzisz o proponowanej aranżacji w postaci podpór na pnącza wraz z8. Co sądzisz o proponowanej aranżacji w postaci podpór na pnącza wraz z
nasadzeniem pnączy?nasadzeniem pnączy?

    OdpowiedźOdpowiedź Odp. %Odp. %
Sum.Sum.

Odp. %Odp. %
Resp.Resp.

LiczbaLiczba

podoba mi się,podoba mi się, 66.1%66.1% 64.1%64.1% 4141
nie mam zdania,nie mam zdania, 19.4%19.4% 18.8%18.8% 1212
nie podoba mi się (dlaczego?)nie podoba mi się (dlaczego?) 12.9%12.9% 12.5%12.5% 88
Wpisz własną odpowiedź *Wpisz własną odpowiedź * 4.8%4.8% 4.7%4.7% 33

Liczba respondentów: Liczba respondentów: 6464   |   Całkowita skuteczność pytania:    |   Całkowita skuteczność pytania: 100%100%

* Odpowiedzi wpisane przez respondentów znajdują się w załączniku nr. 2 do raportu* Odpowiedzi wpisane przez respondentów znajdują się w załączniku nr. 2 do raportu
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9. Co cię zwykle sprowadza na ulicę Legionów?9. Co cię zwykle sprowadza na ulicę Legionów?

    OdpowiedźOdpowiedź Odp. %Odp. %
Sum.Sum.

Odp. %Odp. %
Resp.Resp.

LiczbaLiczba

korzystam regularnie, w drodze do pracy,korzystam regularnie, w drodze do pracy, 29.0%29.0% 29.0%29.0% 1818
korzystam w celu wykonania zakupów,korzystam w celu wykonania zakupów, 33.9%33.9% 33.9%33.9% 2121
korzystam w celu przemieszczania się po mieście,korzystam w celu przemieszczania się po mieście, 64.5%64.5% 64.5%64.5% 4040
bywam tu sporadycznie,bywam tu sporadycznie, 16.1%16.1% 16.1%16.1% 1010
w ogóle tu nie bywam.w ogóle tu nie bywam. 1.6%1.6% 1.6%1.6% 11

Liczba respondentów: Liczba respondentów: 6262   |   Całkowita skuteczność pytania:    |   Całkowita skuteczność pytania: 100%100%
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10. W ul. Legionów najbardziej przeszkadza mi:10. W ul. Legionów najbardziej przeszkadza mi:

    OdpowiedźOdpowiedź Odp. %Odp. %
Sum.Sum.

Odp. %Odp. %
Resp.Resp.

LiczbaLiczba

brak koszy ulicznych,brak koszy ulicznych, 54.8%54.8% 54.8%54.8% 3434
hałas,hałas, 27.4%27.4% 27.4%27.4% 1717
brak miejsc parkingowych,brak miejsc parkingowych, 43.5%43.5% 43.5%43.5% 2727
brak zieleni pełniącej funkcje ochrony przed hałasem,brak zieleni pełniącej funkcje ochrony przed hałasem,
słońcem, nawiewami pyłów,słońcem, nawiewami pyłów,

53.2%53.2% 53.2%53.2% 3333

brak ławek,brak ławek, 30.6%30.6% 30.6%30.6% 1919
inneinne 1.6%1.6% 1.6%1.6% 11
Wpisz własną odpowiedź *Wpisz własną odpowiedź * 4.8%4.8% 4.8%4.8% 33

Liczba respondentów: Liczba respondentów: 6262   |   Całkowita skuteczność pytania:    |   Całkowita skuteczność pytania: 100%100%

* Odpowiedzi wpisane przez respondentów znajdują się w załączniku nr. 3 do raportu* Odpowiedzi wpisane przez respondentów znajdują się w załączniku nr. 3 do raportu
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11. Co sądzisz o pojazdach parkujących na chodniku wzdłuż ulicy?11. Co sądzisz o pojazdach parkujących na chodniku wzdłuż ulicy?

    OdpowiedźOdpowiedź Odp. %Odp. %
Sum.Sum.

Odp. %Odp. %
Resp.Resp.

LiczbaLiczba

jest ich za dużo,jest ich za dużo, 43.5%43.5% 40.3%40.3% 2727
nie przeszkadzają mi,nie przeszkadzają mi, 27.4%27.4% 25.4%25.4% 1717
powinien być całkowity zakaz parkowania,powinien być całkowity zakaz parkowania, 12.9%12.9% 11.9%11.9% 88
nie mam zdania,nie mam zdania, 9.7%9.7% 9.0%9.0% 66
inneinne 6.5%6.5% 6.0%6.0% 44
Wpisz własną odpowiedź *Wpisz własną odpowiedź * 8.1%8.1% 7.5%7.5% 55

Liczba respondentów: Liczba respondentów: 6767   |   Całkowita skuteczność pytania:    |   Całkowita skuteczność pytania: 100%100%

* Odpowiedzi wpisane przez respondentów znajdują się w załączniku nr. 4 do raportu* Odpowiedzi wpisane przez respondentów znajdują się w załączniku nr. 4 do raportu
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12. Czy są miejsca, w których możesz zaproponować inne i/lub dodatkowe12. Czy są miejsca, w których możesz zaproponować inne i/lub dodatkowe
rozwiązania zazielenienia ulicy Legionów?rozwiązania zazielenienia ulicy Legionów?

LpLp OdpowiedźOdpowiedź
11 Przerobienie trawnika przy PKO na rabatę bylinową w stylu Pieta Oudolfa. ZPrzerobienie trawnika przy PKO na rabatę bylinową w stylu Pieta Oudolfa. Z

wewnętrzną scieżką do spacerowania i ławkami.wewnętrzną scieżką do spacerowania i ławkami.
22 Zazielenić całość ulicy również odcinek od 1 mają do ulicy granicznejZazielenić całość ulicy również odcinek od 1 mają do ulicy granicznej
33 Skrzyżowanie Wileńskiej i LegionówSkrzyżowanie Wileńskiej i Legionów
44 UWAGA dotyczącą nasadzeń drzew- moim zdaniem absolutnie nie powinno byćUWAGA dotyczącą nasadzeń drzew- moim zdaniem absolutnie nie powinno być

ŻADNYCH kratownic żeliwnych pod drzewem. Nie dość, że asfalt, płyta chodnikowaŻADNYCH kratownic żeliwnych pod drzewem. Nie dość, że asfalt, płyta chodnikowa
podnosi temperaturę gleby w której drzewo próbuje rosnąć to jeszcze dodatkowepodnosi temperaturę gleby w której drzewo próbuje rosnąć to jeszcze dodatkowe
żeliwo? PO CO? Zostawmy jak najwięcej wolnej trawy/ gleby wokół drzew, to takżeżeliwo? PO CO? Zostawmy jak najwięcej wolnej trawy/ gleby wokół drzew, to także
będzie miało znaczenie przy ulewnych deszczach - więcej wody będzie wsiąkać niżbędzie miało znaczenie przy ulewnych deszczach - więcej wody będzie wsiąkać niż
spływać.spływać.

55 skończmy z zazielenianiem i pseudoróżanymi ogrodami, to jest miasto nie wieś nieskończmy z zazielenianiem i pseudoróżanymi ogrodami, to jest miasto nie wieś nie
pole czy park, ma być dla ludzi iich potrzeb. A potrzebują szerokich wygodnych ulicpole czy park, ma być dla ludzi iich potrzeb. A potrzebują szerokich wygodnych ulic
i miejsc parkingowychi miejsc parkingowych

66 Uwagi prześlę mailemUwagi prześlę mailem
77 Nie jest to miejsce, którym należy się zająć w pierwszej kolejności. W związku zNie jest to miejsce, którym należy się zająć w pierwszej kolejności. W związku z

tym nasuwa się podejrzenie dlaczego władze miasta wydają na nie aż takietym nasuwa się podejrzenie dlaczego władze miasta wydają na nie aż takie
pieniądze. Jest wiele ulic w centrum tak zaniedbanych, że aż wstyd. Zupełnie niepieniądze. Jest wiele ulic w centrum tak zaniedbanych, że aż wstyd. Zupełnie nie
widzę potrzeby zmian. Na ulicy rośnie wiele starych drzew ładnie kwitnących,widzę potrzeby zmian. Na ulicy rośnie wiele starych drzew ładnie kwitnących,
tworzących klimat. Jest też sporo nowych nasadzeń zadziwiająco gęstych (to teżtworzących klimat. Jest też sporo nowych nasadzeń zadziwiająco gęstych (to też
zastanawia). Robienie jakichkolwiek barierek uważam za wyjątkowo głupie lubzastanawia). Robienie jakichkolwiek barierek uważam za wyjątkowo głupie lub
powodowane korupcją wyrzucanie pieniędzy podatników. Proszę się zastanowić popowodowane korupcją wyrzucanie pieniędzy podatników. Proszę się zastanowić po
co wydaliście pieniądze na ten projekt, który nie poprawi ani estetyki, ani wygodyco wydaliście pieniądze na ten projekt, który nie poprawi ani estetyki, ani wygody
mieszkańców. Dlaczego przeprowadzacie ankietę skoro wydaliście już pieniądze namieszkańców. Dlaczego przeprowadzacie ankietę skoro wydaliście już pieniądze na
projekt? To też zrobiła firma z kręgu znajomych królika? Po co ankieta, skoroprojekt? To też zrobiła firma z kręgu znajomych królika? Po co ankieta, skoro
decyzja już została podjęta? Państwo jesteście po to by służyć właśniedecyzja już została podjęta? Państwo jesteście po to by służyć właśnie
mieszkańcom, a nie realizować szalone i szkodliwe pomysły za grube miliony. Brakmieszkańcom, a nie realizować szalone i szkodliwe pomysły za grube miliony. Brak
miejsc parkingowych w centrum miasta spowoduje upadek małych firmmiejsc parkingowych w centrum miasta spowoduje upadek małych firm
handlowych bo wszyscy chętniej pojadą na zakupy do galerii, gdzie zaparkują bezhandlowych bo wszyscy chętniej pojadą na zakupy do galerii, gdzie zaparkują bez
problemu. Czy o to właśnie Wam chodzi? Czy chodzi o to aby centrum miastoproblemu. Czy o to właśnie Wam chodzi? Czy chodzi o to aby centrum miasto
umarło? Popatrzcie jak wygląda plac 3 maja. Obraz nędzy i rozpaczy. Estetykaumarło? Popatrzcie jak wygląda plac 3 maja. Obraz nędzy i rozpaczy. Estetyka
poraża. Wycięto wszystkie stare drzewa, które dawały namiastkę parku. Najlepiejporaża. Wycięto wszystkie stare drzewa, które dawały namiastkę parku. Najlepiej
ekologicznie wszystko wybetonować. Tak jest najładniej...  ekologicznie wszystko wybetonować. Tak jest najładniej...  

88 NIENIE
99 TAK, uważam że na ul. Moniuszki (lewa strona), do ul. Sikorskiego powinna byćTAK, uważam że na ul. Moniuszki (lewa strona), do ul. Sikorskiego powinna być

zadrzewienia.zadrzewienia.

Liczba respondentów: Liczba respondentów: 1212   |   Całkowita skuteczność pytania:    |   Całkowita skuteczność pytania: 19.4%19.4%

Więcej odpowiedzi znajduje się w załączniku nr. 5 do raportuWięcej odpowiedzi znajduje się w załączniku nr. 5 do raportu
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13. Podaj swój wiek:13. Podaj swój wiek:

    OdpowiedźOdpowiedź Odp. %Odp. %
Sum.Sum.

Odp. %Odp. %
Resp.Resp.

LiczbaLiczba

mniej niż 20 lat,mniej niż 20 lat, 6.5%6.5% 6.5%6.5% 44
od 20 do 30 lat,od 20 do 30 lat, 17.7%17.7% 17.7%17.7% 1111
od 31 do 40 lat,od 31 do 40 lat, 43.5%43.5% 43.5%43.5% 2727
od 41 do 50 lat,od 41 do 50 lat, 14.5%14.5% 14.5%14.5% 99
od 51 do 60 lat,od 51 do 60 lat, 6.5%6.5% 6.5%6.5% 44
powyżej 60 lat.powyżej 60 lat. 11.3%11.3% 11.3%11.3% 77

Liczba respondentów: Liczba respondentów: 6262   |   Całkowita skuteczność pytania:    |   Całkowita skuteczność pytania: 100%100%
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14. Zaznacz swoją płeć:14. Zaznacz swoją płeć:

    OdpowiedźOdpowiedź Odp. %Odp. %
Sum.Sum.

Odp. %Odp. %
Resp.Resp.

LiczbaLiczba

kobieta,kobieta, 61.3%61.3% 62.3%62.3% 3838
mężczyzna.mężczyzna. 37.1%37.1% 37.7%37.7% 2323

Liczba respondentów: Liczba respondentów: 6161   |   Całkowita skuteczność pytania:    |   Całkowita skuteczność pytania: 98.4%98.4%
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15. Wskaż, gdzie mieszkasz:15. Wskaż, gdzie mieszkasz:

    OdpowiedźOdpowiedź Odp. %Odp. %
Sum.Sum.

Odp. %Odp. %
Resp.Resp.

LiczbaLiczba

przy ul. Legionów, na odcinku od ul. 1-go Maja do ul.przy ul. Legionów, na odcinku od ul. 1-go Maja do ul.
Żelaznej,Żelaznej,

1.6%1.6% 1.6%1.6% 11

w odległości około 100 m od ul. Legionów, na odcinkuw odległości około 100 m od ul. Legionów, na odcinku
od ul. 1-go Maja do ul. Żelaznej,od ul. 1-go Maja do ul. Żelaznej,

9.7%9.7% 9.7%9.7% 66

w dalszej okolicy od projektowanego odcinka ulicy,w dalszej okolicy od projektowanego odcinka ulicy,
jednak w granicach miasta Wołomin,jednak w granicach miasta Wołomin,

62.9%62.9% 62.9%62.9% 3939

w sołectwie gminy Wołomin,w sołectwie gminy Wołomin, 17.7%17.7% 17.7%17.7% 1111
poza gminą Wołomin.poza gminą Wołomin. 8.1%8.1% 8.1%8.1% 55

Liczba respondentów: Liczba respondentów: 6262   |   Całkowita skuteczność pytania:    |   Całkowita skuteczność pytania: 100%100%
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16. Zaznacz swoje wykształcenie:16. Zaznacz swoje wykształcenie:

    OdpowiedźOdpowiedź Odp. %Odp. %
Sum.Sum.

Odp. %Odp. %
Resp.Resp.

LiczbaLiczba

podstawowe,podstawowe, 4.8%4.8% 4.8%4.8% 33
średnie,średnie, 37.1%37.1% 37.1%37.1% 2323
wyższe.wyższe. 58.1%58.1% 58.1%58.1% 3636

Liczba respondentów: Liczba respondentów: 6262   |   Całkowita skuteczność pytania:    |   Całkowita skuteczność pytania: 100%100%
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Załącznik nr 1Załącznik nr 1

Odpowiedzi wpisane przez respondentów w pytaniu nr. 6 o treści: 'Wpisz własną odpowiedź'Odpowiedzi wpisane przez respondentów w pytaniu nr. 6 o treści: 'Wpisz własną odpowiedź'

LpLp OdpowiedźOdpowiedź
11  Głogi - jak widac po zachowaniu starych głogów przez ostatnie lata - nie za bardzo Głogi - jak widac po zachowaniu starych głogów przez ostatnie lata - nie za bardzo

sobie radzą w tej okolicy. Proponuję więcej lip.sobie radzą w tej okolicy. Proponuję więcej lip.
22  Czesc roslin okrywowych proponuje zastapic nasadzeniami w typie projektów Czesc roslin okrywowych proponuje zastapic nasadzeniami w typie projektów

Pieta OudolfaPieta Oudolfa
33  Powinny zostać użyte gatunki charakterystyczne dla naszej strefy klimatycznej, Powinny zostać użyte gatunki charakterystyczne dla naszej strefy klimatycznej,

zgodnie z ich naturalnym zasięgiem występowania.zgodnie z ich naturalnym zasięgiem występowania.
44  Uwagi prześlę mailem Uwagi prześlę mailem
55  zupełnie niepotrzebna inwestycja, wyrzucanie pieniędzy, które można wydać na zupełnie niepotrzebna inwestycja, wyrzucanie pieniędzy, które można wydać na

inne zaniedbane i dziurawe uliceinne zaniedbane i dziurawe ulice
66  klony klony
77  moim zdaniem powinno być więcej kwiatów w donicach moim zdaniem powinno być więcej kwiatów w donicach
88  drzewa i kwiaty drzewa i kwiaty
99  więcej kwiatów i zieleni więcej kwiatów i zieleni

Liczba respondentów: 9Liczba respondentów: 9
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Załącznik nr 2Załącznik nr 2

Odpowiedzi wpisane przez respondentów w pytaniu nr. 8 o treści: 'Wpisz własną odpowiedź'Odpowiedzi wpisane przez respondentów w pytaniu nr. 8 o treści: 'Wpisz własną odpowiedź'

LpLp OdpowiedźOdpowiedź
11  Lepiej zainwestować w ulice Czarnieckiego w Czarnej '' Chodnik'' np i tez zrobienie Lepiej zainwestować w ulice Czarnieckiego w Czarnej '' Chodnik'' np i tez zrobienie

ulicy raclawickiejulicy raclawickiej
22  Obawiam sie jedynie że clematisy sa zbyt delikatne w takie miejsca. Obawiam sie jedynie że clematisy sa zbyt delikatne w takie miejsca.
33  kosztowna bzdura kosztowna bzdura

Liczba respondentów: 3Liczba respondentów: 3
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Załącznik nr 3Załącznik nr 3

Odpowiedzi wpisane przez respondentów w pytaniu nr. 10 o treści: 'Wpisz własną odpowiedź'Odpowiedzi wpisane przez respondentów w pytaniu nr. 10 o treści: 'Wpisz własną odpowiedź'

LpLp OdpowiedźOdpowiedź
11  Jaka jedna z głównych ulic jest wizualnie odpychająca. Jaka jedna z głównych ulic jest wizualnie odpychająca.
22  Nieestetyczne i zbyt duze reklamy, szyldy, chaos architektoniczny. Nieestetyczne i zbyt duze reklamy, szyldy, chaos architektoniczny.
33  Parkowanie pojazdów na chodnikach Parkowanie pojazdów na chodnikach

Liczba respondentów: 3Liczba respondentów: 3
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Załącznik nr 4Załącznik nr 4

Odpowiedzi wpisane przez respondentów w pytaniu nr. 11 o treści: 'Wpisz własną odpowiedź'Odpowiedzi wpisane przez respondentów w pytaniu nr. 11 o treści: 'Wpisz własną odpowiedź'

LpLp OdpowiedźOdpowiedź
11  na chodniku i zakaz taki powiniem byc egzekwowany. Moim zdaniem w ścislym na chodniku i zakaz taki powiniem byc egzekwowany. Moim zdaniem w ścislym

centrum tak malego miasta nie są wszędzie potrzebne parkingi. Mozna przejsc takicentrum tak malego miasta nie są wszędzie potrzebne parkingi. Mozna przejsc taki
dystans pieszczo, szczegolnie ładną i zadbaną ulicą.dystans pieszczo, szczegolnie ładną i zadbaną ulicą.

22  za mało miejsc parkingowych za mało miejsc parkingowych
33  W tej chwili jest bałagan gdyż nie jest ta kwestia uporządkowana. W tej chwili jest bałagan gdyż nie jest ta kwestia uporządkowana.
44  użytkownicy samochodów płacą również podatki więc należy uwzględniać ich użytkownicy samochodów płacą również podatki więc należy uwzględniać ich

potrzeby. W tej chwili brakuje miejsc parkingowychpotrzeby. W tej chwili brakuje miejsc parkingowych
55  parkometry parkometry

Liczba respondentów: 5Liczba respondentów: 5
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Załącznik nr 5Załącznik nr 5

Odpowiedzi wpisane przez respondentów w pytaniu nr. 12Odpowiedzi wpisane przez respondentów w pytaniu nr. 12

LpLp OdpowiedźOdpowiedź
11  Przerobienie trawnika przy PKO na rabatę bylinową w stylu Pieta Oudolfa. Z Przerobienie trawnika przy PKO na rabatę bylinową w stylu Pieta Oudolfa. Z

wewnętrzną scieżką do spacerowania i ławkami.wewnętrzną scieżką do spacerowania i ławkami.
22  Zazielenić całość ulicy również odcinek od 1 mają do ulicy granicznej Zazielenić całość ulicy również odcinek od 1 mają do ulicy granicznej
33  Skrzyżowanie Wileńskiej i Legionów Skrzyżowanie Wileńskiej i Legionów
44  UWAGA dotyczącą nasadzeń drzew- moim zdaniem absolutnie nie powinno być UWAGA dotyczącą nasadzeń drzew- moim zdaniem absolutnie nie powinno być

ŻADNYCH kratownic żeliwnych pod drzewem. Nie dość, że asfalt, płyta chodnikowaŻADNYCH kratownic żeliwnych pod drzewem. Nie dość, że asfalt, płyta chodnikowa
podnosi temperaturę gleby w której drzewo próbuje rosnąć to jeszcze dodatkowepodnosi temperaturę gleby w której drzewo próbuje rosnąć to jeszcze dodatkowe
żeliwo? PO CO? Zostawmy jak najwięcej wolnej trawy/ gleby wokół drzew, to takżeżeliwo? PO CO? Zostawmy jak najwięcej wolnej trawy/ gleby wokół drzew, to także
będzie miało znaczenie przy ulewnych deszczach - więcej wody będzie wsiąkać niżbędzie miało znaczenie przy ulewnych deszczach - więcej wody będzie wsiąkać niż
spływać.spływać.

55  skończmy z zazielenianiem i pseudoróżanymi ogrodami, to jest miasto nie wieś skończmy z zazielenianiem i pseudoróżanymi ogrodami, to jest miasto nie wieś
nie pole czy park, ma być dla ludzi iich potrzeb. A potrzebują szerokich wygodnychnie pole czy park, ma być dla ludzi iich potrzeb. A potrzebują szerokich wygodnych
ulic i miejsc parkingowychulic i miejsc parkingowych

66  Uwagi prześlę mailem Uwagi prześlę mailem
77  Nie jest to miejsce, którym należy się zająć w pierwszej kolejności. W związku z Nie jest to miejsce, którym należy się zająć w pierwszej kolejności. W związku z

tym nasuwa się podejrzenie dlaczego władze miasta wydają na nie aż takietym nasuwa się podejrzenie dlaczego władze miasta wydają na nie aż takie
pieniądze. Jest wiele ulic w centrum tak zaniedbanych, że aż wstyd. Zupełnie niepieniądze. Jest wiele ulic w centrum tak zaniedbanych, że aż wstyd. Zupełnie nie
widzę potrzeby zmian. Na ulicy rośnie wiele starych drzew ładnie kwitnących,widzę potrzeby zmian. Na ulicy rośnie wiele starych drzew ładnie kwitnących,
tworzących klimat. Jest też sporo nowych nasadzeń zadziwiająco gęstych (to teżtworzących klimat. Jest też sporo nowych nasadzeń zadziwiająco gęstych (to też
zastanawia). Robienie jakichkolwiek barierek uważam za wyjątkowo głupie lubzastanawia). Robienie jakichkolwiek barierek uważam za wyjątkowo głupie lub
powodowane korupcją wyrzucanie pieniędzy podatników. Proszę się zastanowić popowodowane korupcją wyrzucanie pieniędzy podatników. Proszę się zastanowić po
co wydaliście pieniądze na ten projekt, który nie poprawi ani estetyki, ani wygodyco wydaliście pieniądze na ten projekt, który nie poprawi ani estetyki, ani wygody
mieszkańców. Dlaczego przeprowadzacie ankietę skoro wydaliście już pieniądze namieszkańców. Dlaczego przeprowadzacie ankietę skoro wydaliście już pieniądze na
projekt? To też zrobiła firma z kręgu znajomych królika? Po co ankieta, skoroprojekt? To też zrobiła firma z kręgu znajomych królika? Po co ankieta, skoro
decyzja już została podjęta? Państwo jesteście po to by służyć właśniedecyzja już została podjęta? Państwo jesteście po to by służyć właśnie
mieszkańcom, a nie realizować szalone i szkodliwe pomysły za grube miliony. Brakmieszkańcom, a nie realizować szalone i szkodliwe pomysły za grube miliony. Brak
miejsc parkingowych w centrum miasta spowoduje upadek małych firmmiejsc parkingowych w centrum miasta spowoduje upadek małych firm
handlowych bo wszyscy chętniej pojadą na zakupy do galerii, gdzie zaparkują bezhandlowych bo wszyscy chętniej pojadą na zakupy do galerii, gdzie zaparkują bez
problemu. Czy o to właśnie Wam chodzi? Czy chodzi o to aby centrum miastoproblemu. Czy o to właśnie Wam chodzi? Czy chodzi o to aby centrum miasto
umarło? Popatrzcie jak wygląda plac 3 maja. Obraz nędzy i rozpaczy. Estetykaumarło? Popatrzcie jak wygląda plac 3 maja. Obraz nędzy i rozpaczy. Estetyka
poraża. Wycięto wszystkie stare drzewa, które dawały namiastkę parku. Najlepiejporaża. Wycięto wszystkie stare drzewa, które dawały namiastkę parku. Najlepiej
ekologicznie wszystko wybetonować. Tak jest najładniej...  ekologicznie wszystko wybetonować. Tak jest najładniej...  

88  NIE NIE
99  TAK, uważam że na ul. Moniuszki (lewa strona), do ul. Sikorskiego powinna być TAK, uważam że na ul. Moniuszki (lewa strona), do ul. Sikorskiego powinna być

zadrzewienia.zadrzewienia.
1010  nie zastanawiałam się nad tym  nie zastanawiałam się nad tym 
1111  Średniej wys. drzewka (lub krzewy i kwiaty) mogą rosnąć nieopodal Banku BP SA Średniej wys. drzewka (lub krzewy i kwiaty) mogą rosnąć nieopodal Banku BP SA

na skwerku na skwerku 
1212  Osiedle Sławek  Osiedle Sławek 
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Komentarze respondentówKomentarze respondentów

Respondenci nie przesłali jeszcze żadnych komentarzy.Respondenci nie przesłali jeszcze żadnych komentarzy.
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