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FORMULARZ BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ
W RAMACH

SPOTKANIA INFORMACYJNEGO NR 2

GMINA ŁOCHÓW
Niniejszy formularz badania opinii społecznej (zwany dalej Ankietą) służy zebraniu Pana/Pani opinii i wniosków
dotyczących aktualnie proponowanego przebiegu dróg lokalnych jaki ma funkcjonować na terenie Państwa gminy
po wybudowaniu Obwodnicy Łochowa
Przed wypełnieniem poniższej Ankiety uprzejmie prosimy by zapoznał/a się Pan/Pani z materiałami prezentującymi
aktualnie planowany przebieg lokalnych dróg równoległych i poprzecznych do projektowanej Obwodnicy Łochowa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu ustosunkowania
się do Pana/ Pani opinii i wniosków, jak również w celu archiwizacji. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do
treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Instrukcja wypełnienia ankiety:
1. Uprzejmie prosimy o czytelne wypełnienie Ankiety.
2. Odpowiedzi proszę udzielić poprzez wstawienie znaku „X” lub/ i ręczne wpisanie odpowiedzi w białe pole
3. Wypełnioną ankietę mogą Państwo:
a) zostawić prowadzącym Spotkanie Informacyjne w dniu spotkania;
b) zostawić w Urzędzie Miasta/Gminy w terminie do 11.05.2018r. włącznie; Ankiety zostaną
przekazane Jednostce Projektowej w dn. 14.05.2018r.;
c) przesłać pocztą, faksem lub emailem na poniższy adres:
TRAKT sp. z o.o. sp. k. ul. Jesionowa 9A, 40-159 Katowice.
Fax +48 32 220 70 04, adres e-mail: trakt@trakt.pl

Imię i nazwisko osoby
wypełniającej ankietę:
Adres zamieszkania osoby
wypełniającej ankietę:
Obręb i numer działki (jeżeli
są znane)

Pytanie 1. Czy brał Pan / brała Pani udział w pierwszym spotkaniu informacyjnym?
Tak

Nie

Pytanie 2.
Jak ogólnie ocenia Pan/Pani aktualnie proponowane warianty przebiegu odcinka pierwszego
obwodnicy, w ciągu drogi krajowej, o długości około 7km – WARIANTY 1 i 2?
Wariant

Zdecydowanie
pozytywnie

Pozytywnie

Negatywnie

1
(pomarańczowy)
2
(niebieski)
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Zdecydowanie
negatywnie

Nie wiem / nie mam
zdania
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Pytanie 3.
Jak ogólnie ocenia Pan/Pani aktualnie proponowane warianty przebiegu odcinka drugiego
obwodnicy w ciągu drogi krajowej, o długości około 2,5km – WARIANTY X i Y?
Zdecydowanie
pozytywnie

Wariant

Pozytywnie

Negatywnie

Zdecydowanie
negatywnie

Nie wiem / nie
mam zdania

X
(bordowy)
Y
(zielony)

Pytanie 4. Jak ogólnie ocenia Pan / Pani aktualnie proponowane przebiegi
Wariantów 1 i 2?
Zdecydowanie
pozytywnie

Wariant

Pozytywnie

Negatywnie

dróg lokalnych dla

Zdecydowanie
negatywnie

Nie wiem / nie mam
zdania

1
(pomarańczowy)
2
(niebieski)

Pytanie 5. Jak ogólnie ocenia Pan / Pani aktualnie proponowane przebiegi
Wariantów X i Y?
Wariant

Zdecydowanie
pozytywnie

Pozytywnie

Negatywnie

dróg lokalnych dla

Zdecydowanie
negatywnie

Nie wiem / nie
mam zdania

X
(bordowy)
Y
(zielony)

Pytanie

6.

Proszę

szczegółowo

opisać,

które

dróg lokalnych uważa Pan/Pani za POZYTYWNE?

2/3

rozwiązania

dotyczące

proponowanych
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Pytanie 7. Proszę szczegółowo opisać, które rozwiązania dotyczące proponowanych
dróg lokalnych uważa Pan/Pani za NEGATYWNE i jakie w związku z powyższym są
Pana / Pani oczekiwania w tym zakresie?

Pytanie 8. Proszę wpisać dodatkowe informacje, opinie, wnioski itp.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych na niniejszym formularzu dla
potrzeb związanych z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia.

Data i podpis wypełniającego Ankietę ……………………………………………………………………....
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