ANKIETA DOTYCZĄCA ELEKTROMOBILNOŚCI
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY DOBRE
Drodzy Mieszkańcy,
Urząd Gminy Dobre przystąpił do opracowania „Strategii Elektromobilności dla Gminy Dobre”.
Głównym celem strategii jest opracowanie planu działań oraz analiza możliwych do realizacji
inwestycji jakie należy podjąć, aby w pełni wykorzystać potencjał rozwoju elektromobilności
w Gminie Dobre.
Zapraszamy do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie dotyczącej elektromobilności, aby jak
najlepiej dostosować Plan do realnych potrzeb Mieszkańców Gminy, dlatego zachęcamy
do odpowiedzi na poniższe pytania.

1) Proszę podać Pani / Pana odległość od miejsca pracy / nauki do miejsca zamieszkania.
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi.

nie pracuję
poniżej 5 km
od 5 do 15 km
powyżej 15 km
2) Proszę podać najczęstszy cel podróży.
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi.

praca
szkoła
rozrywka
inny, jaki?.....................................
3) Jak często korzysta Pani/Pan z transportu publicznego?
Codziennie,
Kilka razy w tygodniu,
Kilka razy w miesiącu,
Rzadziej niż raz na miesiąc,
W ogóle nie korzystam.
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4) Ile średnio kilometrów pokonuje Pani/Pan każdego dnia środkami transportu publicznego?
Poniżej 5 km,
5 – 10 km,
10 – 15 km,
15 – 30 km,
30 – 50 km,
50 – 100 km,
Powyżej 100 km.
Na jakiej trasie, prosimy wskazać nazwy miejscowości……………………………………………………….?
5) Jak często korzysta Pani/Pan z samochodu osobowego?
Codziennie,
Kilka razy w tygodniu,
Kilka razy w miesiącu,
Rzadziej niż raz na miesiąc,
W ogóle nie korzystam.
6) Jeżeli tak, to ile średnio kilometrów pokonuje Pani/Pan każdego dnia samochodem osobowym?
Poniżej 5 km,
5 – 10 km,
10 – 15 km,
15 – 30 km,
30 – 50 km,
50 – 100 km,
Powyżej 100 km.
i na jakiej trasie……………………………………………………………………………………………………….?
7) Jak często korzysta Pani/Pan z roweru w celach komunikacyjnych?
Codziennie,
Kilka razy w tygodniu,
Kilka razy w miesiącu,
Rzadziej niż raz na miesiąc,
W ogóle nie korzystam.
8) Jak często korzysta Pani/Pan z roweru w celach rekreacyjnych?
Codziennie,
Kilka razy w tygodniu,
Kilka razy w miesiącu,
Rzadziej niż raz na miesiąc,
W ogóle nie korzystam.
9) Czy posiada Pani/Pan samochód?
Tak,
Nie.
10) Jeżeli posiada Pani/Pan samochód, to jakiego typu?
Samochód z silnikiem spalinowym napędzanym olejem napędowym,
Samochód z silnikiem spalinowym napędzanym benzyną,
Samochód z silnikiem spalinowym z instalacją gazową,

Samochód hybrydowym,
Samochód elektrycznym,
Nie jeżdżę samochodem.
11) Czy podróżowała Pani / podróżował Pan kiedyś samochodem elektrycznym?
Tak, ale rzadko nim podróżuję,
Tak, często nim podróżuję,
Tak, podróżuję nim codziennie lub prawie codziennie,
Nigdy nie podróżowałem/łam samochodem elektrycznym.
12)

Jak oceniłaby Pani/ oceniłby Pan wprowadzenie przedstawionych rozwiązań na ternie Gminy?
poprosimy odpowiedź zaznaczyć X

Zdecydowani
e mi się
podoba.

Raczej mi się
podoba.

Nie wiem.

Raczej mi się
nie podoba.

Zdecydowanie
mi się nie
podoba.

Wprowadzenie stacji
ładowania aut elektrycznych
Utworzenie na terenie gminy
wypożyczalni rowerów
elektrycznych i/lub hulajnóg
elektrycznych.
Utworzenie na terenie gminy
wypożyczalni samochodów
elektrycznych.
Utworzenie na terenie gminy
wypożyczalni rowerów
Zwiększenie udziału pojazdów
elektrycznych
w transporcie gminnym.
13) Czy rozważa Pani / Pan zakup elektrycznego środka transportu w perspektywie najbliższych
5 lat?
nie rozważam,
tak, samochodu hybrydowego,
tak, samochodu elektrycznego,
tak, roweru elektrycznego,
tak, hulajnogi elektrycznej,
Nie wiem.
14) Gdzie powinny Pana/Pani zdaniem, znajdować się stacje ładowania pojazdów elektrycznych
na ternie Gminy?
W centrum Gminy Dobre,
Inne lokalizacje: ___________________________________________________________,
Nigdzie,
Nie wiem.
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15) Czy w Państwa miejscowości powinny być zainstalowane stojaki na rowery/hulajnogi?
Tak,
Nie,
Nie wiem.
Jeśli tak, to gdzie? Poprosimy o wpisanie lokalizacji i adresu
………………………………………………………………………………………………….

METRYCZKA
Czy jest Pani/Pan mieszkańcem Gminy ?
zamieszkuję w Gminie Dobre cały rok,
zamieszkuję w Gminie Dobre sezonowo (np. mam działkę, itp.),
nie jestem mieszkańcem Gminy, przyjeżdżam do Gminy Dobre okazjonalnie,
inne……………………………..

PŁEĆ

WIEK

Kobieta
Mężczyzna

15-19
20-24

STATUS SPOŁECZNO-ZAWODOWY

25-44

pracujący w sektorze administracji publicznej

45-66

pracujący w firmie państwowej
pracujący w firmie prywatnej

67+
WYKSZTAŁCENIE

prowadzący własną działalność gospodarczą

podstawowe

uczeń/student

zasadnicze zawodowe

emeryt/rencista

średnie

bezrobotny

wyższe licencjackie

inny

wyższe magisterskie

Proszę o zakreślenie znakiem „X” miejscowości, w której Pani/ Pan zamieszkuje
Adamów

Grabniak

Nowa Wieś

Rynia

Antonina

Głęboczyca

Osęczyzna

Sąchocin

Brzozowica

Jaczewek

Poręby Nowe

Sołki

Czarnocin

Joanin

Poręby Stare

Świdrów

Czarnogłów

Kąty - Borucza

Pokrzywnik

Walentów

Dobre I

Kobylanka

Radoszyna

Wólka Czarnogłowska

Dobre II

Makówiec Mały

Rakówiec

Wólka Kokosia

Dobre III

Makówiec Duży

Rąbierz - Kolonia

Wólka Mlęcka

Duchów

Marcelin

Ruda - Pniewnik

Wólka Kobylańska

Drop

Mlęcin

Rudno

Gęsianka

Modecin

Rudzienko

