Weekend z Nowoczesną Ankieta Dzielnicowa nr KK_01
Temat: czystość powietrza i tereny zielone
SEKCJA I: CZYSTOŚĆ POWIETRZA
1. Czy kwestia smogu w Warszawie jest dla Pani/Pana istotnym problemem?
A

Tak

B

Nie

C

Nie mam zdania

D Problem jest sztucznie nadmuchiwany

2. Skąd Pani/Pan czerpie informacje o zanieczyszczeniu powietrza?
A
C

Media (radio, tv)

B Internet – jakie portale?

Aplikacja na smartfonie

E Nie czerpię

F

D Inne – jakie?

Brakuje mi takich informacji

3. Czy smog w tym sezonie wpłynął na Pani/Pana funkcjonowanie?
Mocno skomplikował mi życie
A Jak? ……………..……………………………………….
……………………………………………………………..

Nieznacznie utrudnił funkcjonowanie
B Jak? …..……………………………………….
…………………………………………………..

C

Nie wpłynął zupełnie

4. Jak ważne dla Pani/Pana jest podjęcie walki ze smogiem przez miasto?
A

Priorytet najwyższy

B

Na równi z innymi działaniami

C

Smog ostatni w kolejce

5. Czy aby przyczynić się do ograniczenia smogu jest Pani/Pan w stanie:
Zmienić nawyki komunikacyjne
(ograniczyć ruch autem na
A
rzecz komunikacji
miejskiej/rowerowej)

Zaakceptować większy
nadzór urzędów nad tym
B
jak ogrzewamy domy (np.
kontrole pieców)?

Zaakceptować zwiększenie
środków finansowych na
C budowanie nowatorskich
rozwiązań antysmogowych (nawet
kosztem innych inwestycji)?

Zaakceptować
zwiększenie terenów
D zielonych (np.
kosztem miejsc
postojowych)?

E Inne - jakie?

SEKCJA II: TERENY ZIELONE
1. Czy w Pani/Pana bezpośrednim sąsiedztwie (osiedle) jest dostatecznie dużo zieleni?
A
C

Tak, jest super

B Jako tako - wskazane są zmiany - jakie?

Nie, jest za mało zieleni

2. Jakie emocje budzi u Pani/Pana tzw. Ustawa „lexSzyszko” dająca dużą swobodę wycinki drzew na terenach prywatnych?
A Jestem przeciwna/y temu pomysłowi

B

Popieram częściowo

C

Popieram w pełni

D

Nie interesuję się tym tematem

3. Czy uważa Pani/Pan, że w naszej dzielnicy brakuje zielonych terenów rekreacyjnych (parki, skwery, zieleńce)?
A

Nie brakuje

B Przydałoby się więcej - gdzie?

C

Brakuje zdecydowanie

4. Czy Pani/a zdaniem jako mieszkańcy powinniśmy mocniej włączyć się w kształtowanie zieleni i dbałość o wspólne tereny
zielone?
A

Tak

B

Nie

C

Nie wiem jak

5. Czy zechciałaby Pani/Pan włączyć się w akcję „Posadź drzewo, posadź szyszkę” inicjowaną przez .N?
A

Tak

B

Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Nowoczesną Ryszarda Petru w celu przekazywania informacji na temat działalności Nowoczesnej dla wzrostu
zaangażowania polskiego społeczeństwa w działania na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej oraz rozwoju kulturalnego i gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.
Administratorem danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922), jest partia polityczna Nowoczesna
Ryszarda Petru z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 35. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Imię (imiona) i nazwisko
………………………………..................

Kod
pocztowy

Nr telefonu

Adres e-mail

Podpis

