
ZAŁ.8. 

ANKIETA - POMYSŁ NA OSIEDLE 

 

Ankieta skierowana do mieszkańców/sympatyków osiedla Kolonia Zgorzelec w Bytomiu dotycząca badania opinii na temat stanu 

obecnego i możliwego przyszłego zagospodarowania osiedla w ramach programu rewitalizacji. Ankieta jest anonimowa i jej wyniki 

zostaną wykorzystane na potrzeby projektu dyplomowego przygotowywanego przez studentkę Politechniki Krakowskiej Magdalenę 

Kruk. Projekt ten ma stanowić część projektu rewitalizacji prowadzonego przez Urząd Miasta w Bytomiu.  

 

Proszę zaznaczyć znakiem 'X' właściwe miejsca w tabeli. 

nr. 
ankiety 

Płeć Wiek Pochodzenie 

K M <18 18-
29 

30-
45 

46-
64 

>65 Mieszkaniec 
osiedla 

Mieszkaniec 
Bytomia 

Przejezdny 
(turysta) 

           

  

1. Od jak dawna mieszka Pan/i na tym osiedlu? ……………………………………………………………………………… 
 

2. Czy przed Panem/nią mieszkała tutaj wcześniej Pańska rodzina? (proszę zakreślić odpowiedź) 
 

o Od jak dawna?……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. W jak sposób dostaje się Pan/i do pracy/szkoły? ………………………………………………………………………… 
 

4. Czy korzysta Pan/i ze ścieżek w okolicy osiedla/ dochodzących do osiedla z innych części miasta? 
(proszę zakreślić odpowiedź w tabeli)  
 

TAK NIE 

W jaki sposób się Pan/i po nich porusza? 
Czy korzystałby/ałaby Pan/i z tych ścieżek w 

przyszłości, gdyby uległy poprawie? 
pieszo rowerem Inne: ………………………… tak nie 

W jakim celu korzysta Pan/i z tych ścieżek? W jakim celu korzystałby/ałaby Pan/i z nich? 
dojazd do 

pracy/szkoły 
rekreacyjnie 

inne 
…………………………………… 

dojazd do 
pracy/szkoły 

rekreacyjnie 
inne 

…………………………………… 

 

5. Jak ocenia Pan/i standard obecnych ścieżek? (proszę zaznaczyć znakiem ‘X’ odpowiedzi w tabeli)  

nawierzchnia DOBRA/WYGODNA ŚREDNIO WYGODNA BARDZO  ZŁA 
piesze    

rowerowe    

dojazdowe    

bezpieczeństwo BEZPIECZNE ZWYKLE BEZPIECZNE NIEBEZPIECZNE 
piesze    

rowerowe    

dojazdowe    

kolizja z pieszymi BRAK SPORADYCZNA CZĘSTA 
rowerowe    

dojazdowe    

oświetlenie BARDZO DOBR NIEWYSTARCZAJĄCE BRAK 
piesze    

rowerowe    

dojazdowe    

 
 
 

TAK NIE 



 
 

 
6. Czy korzysta Pan/i z komunikacji miejskiej? ? (proszę zakreślić odpowiedź)  

 
7. Co należałoby zmienić w jej działaniu? 

 

 częstotliwość jazdy: co ile? ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 kierunek jazdy/ dodatkowy kierunek (dokąd?........................................................………………………………………......) 

 

 wydłużyć: w którą stronę?………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 inne:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
8. Czy korzysta Pan/Pani z obszaru zielonego osiedla? (proszę zakreślić odpowiedź) 

 
 

o W jakim celu korzysta Pan/i z obszaru zielonego na terenie osiedla?…………………………………………………………… 
 

o Czy korzysta Pan/i sam/a czy w towarzystwie? Jeśli tak, to z kim?…………………………………………………………………… 
 

o Jak często korzysta Pan/i z obszaru zielonego osiedla? (proszę zakreślić odpowiedź) 

 
9. Czy w ramach terenów zielonych chciałby/ałaby Pan/i mieć swój fragment ogrodu?  

(proszę zakreślić odpowiedź) 
10. Czy chciałby/ałaby się Pan/i włączyć w utrzymanie wspólnego terenu zieleni ozdobnej na terenie osiedla? 

(proszę zakreślić odpowiedź) 
 

11. Czy był/a Pan/i na jakimś osiedlu, które szczególnie się Panu/i podobało? Jeżeli tak, dlaczego? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

12. Czy ma Pan/i dzieci/wnuki?  (proszę zakreślić odpowiedź i podać wiek 
jeśli dotyczy) 
 

13. Czy spędzają czas na powietrzu na osiedlu? (proszę zakreślić odpowiedź) 

 
o Czy mają tu ulubione miejsce zabaw? (gdzie?)  ...........................................................……………………………………… 

 
o W co się najczęściej bawią?.......................................................................................……………………………………….... 

 
14. Czy potrzebują Państwo komórki gospodarczej? (proszę zakreślić odpowiedź) 

 
15. Czy przeszkadzają Państwu osoby jeżdżące na motocrossach/kładach w okolicy? 

(proszę zakreślić odpowiedź) 

 
o Jeżeli tak, dlaczego? .......................................................................................………………………………………....………… 
 
16. Czy na terenie osiedla brakuje czegoś, co powinno powstać?………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
17. Czy ma Pan/i jakieś uwagi/przemyślenia/pomysły odnośnie przyszłego zagospodarowania osiedla? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Dziękuję za wypełnienie ankiety i zapraszamy na kolejne spotkania konsultacyjne. 

TAK NIE 

TAK NIE 

codziennie prawie codziennie parę razy w tygodniu raz w tygodniu rzadziej niż raz na tydzień 

TAK NIE 

TAK NIE 

TAK, w 
wieku………………………………… 

NIE 

TAK NIE 

TAK NIE 

TAK NIE 


