
Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr  3299/2018 

Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 września 2018 r. 

Ankieta dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Jeżowa Wola - Wschód”. 

1. W jaki sposób jest Pani/Pan związany/a z omawianym terenem?  

(można zaznaczyć kilka odpowiedzi) 

� mieszkam tu 

� pracuję tu 

� robię tu zakupy  

� korzystam z usług (jakich? …………………………………………………………………………………………) 

� korzystam tu z obiektów rekreacyjnych 

� chodzę tu na spacery 

� znajduje się na drodze moich regularnych przemieszczeń  

� odwiedzam tu kogoś 

� w inny …………………………………………………..…………………………………………………..……………… 

 

2. W jaki sposób zazwyczaj przemieszcza się Pani/Pan do pracy/szkoły, w celu zrobienia 

codziennych zakupów, skorzystania z usług lub w celach rekreacyjnych? 

(prosimy o zaznaczenie X w odpowiednich wierszach) 

 Praca/Szkoła Codzienne 
zakupy 

Pozostałe usługi  
(np. lekarz, sprawy 

urzędowe) 

Rekreacja 

pieszo     

rowerem     

autobusem     

samochodem     
jestem 
odwożona/y 
samochodem 

    

inny ……………….     

 

3. W jaki sposób chciałaby/chciałby Pani/Pan przemieszczać się, gdyby stworzono ku temu 

odpowiednie warunki? (prosimy o zaznaczenie X w odpowiednich wierszach) 

 Praca/Szkoła Codzienne 
zakupy 

Pozostałe usługi  
(np. lekarz, sprawy 

urzędowe) 

Rekreacja 

pieszo     

rowerem     

autobusem     

samochodem     

jestem 
odwożona/y 
samochodem 

    

inny ……………….     

 

4. Czy jest Pani/Pan zadowolona/-y z warunków życiowych i/lub przebywania na omawianym 

terenie? 

� tak 

� nie 

� trudno powiedzieć 

 



5. Jakie są Pani/Pana zdaniem główne zalety omawianego terenu? 

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

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

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

 

6. Jakie obiekty lub elementy zagospodarowania omawianego terenu są Pani/Pana zdaniem 

szczególnie cenne i warte zachowania? 

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

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

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

 

7. Co sądzi Pani/Pan o zachowaniu terenów zielonych w centralnej części omawianego obszaru 

jako cennego terenu przyrodniczo-rekreacyjnego? 

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

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

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

 

8. Czy ma Pani/Pan zastrzeżenia do obecnego stanu zagospodarowania przestrzennego 

omawianego terenu? 

� tak (prosimy o wyjaśnienie poniżej) 

� nie 

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

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

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

 

9. Jakie są Pani/Pana zdaniem główne uciążliwości występujące na omawianym terenie?  

(można zaznaczyć kilka odpowiedzi) 

� hałas drogowy 

� hałas od uciążliwych obiektów (jakich? ………………………………….…………………….………………….) 

� zanieczyszczenie powietrza powodowane przez samochody 

� zanieczyszczenie powietrza powodowane ogrzewaniem domów 

� zanieczyszczenie powietrza przez zakłady przemysłowe / usługowe (jakie? …………………….) 

� niebezpieczny ruch drogowy 

� niebezpieczeństwa społeczne (jakie? ……………………………..…………………….…………………………) 

� brak wystarczającej infrastruktury drogowej 

� brak wystarczającej sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 

� inne ………………………………………………………………….…………………….…………………….………………… 

 

10. Jakich obiektów Pani/Pana zdaniem brakuje na omawianym terenie? Prosimy doprecyzować, 

na jakich konkretnych obiektach szczególnie by Pani/Panu zależało.  

(można zaznaczyć kilka odpowiedzi) 

� handlowych - …………………….…………………….…………………….…………………..….…………………..…. 

� innych usług komercyjnych - …………………….…………………….………………….….…………………..…. 

� oświatowych - …………………….…………………….…………………….…………………….…………………..…. 

� kulturalnych - …………………….…………………….…………………….………………….….…………………..…. 

� sportowych - …………………….…………………….…………………….…………………..….…………………..…. 

� rekreacyjnych - …………………….…………………….…………………….……………….….…………………..…. 

� terenów zielonych urządzonych (parków/skwerów) - …………………….….….…………………..…. 

� terenów zieleni nieurządzonej - …………………….…………………….…………….….…………………..…. 

� innych - …………………….…………………….…………………….…………………….…….….…………………..…. 

 



11. Jakiej infrastruktury technicznej Pani/Pana zdaniem brakuje na omawianym terenie?  

(można zaznaczyć kilka odpowiedzi) 

Komunikacyjnej: 
� jezdni  

� chodników 

� dróg rowerowych 

� niezależnych ciągów pieszych 

� komunikacji zbiorowej 

� parkingów 

 

Infrastrukturalnej: 
� wodociągu 

� kanalizacji 

� gazociągu 

 

� innych - ……………………. 

 

12. Czy gotowa jest Pani/Pan partycypować w kosztach zapewnienia wymienionych wyżej 

elementów infrastruktury technicznej proporcjonalnie do potencjalnych korzyści z tym 

związanych? Jeśli tak, to których z nich? 

� tak (prosimy o sprecyzowanie poniżej) 

� nie 

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

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

 

13. Czy ma Pani/Pan jakieś propozycje odnośnie zagospodarowania lub funkcjonowania 

omawianego terenu? 

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

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

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

 

14. Czy wie Pani/Pan, czym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i do czego 

służy? 

� tak 

� nie 

� coś słyszałam/em ale nie wiem do końca 

(w przypadku zaznaczenia innej odpowiedzi niż tak, prosimy do nas podejść lub zadzwonić,  

wszystko chętnie wytłumaczymy) 

 

 

       Uwagi 

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

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

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


