Ankiety dotyczące preferencji komunikacyjnych
wtorek, 6 lutego 2018
Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej, we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Miechowie,
realizuje projekt Miechów Movigo.
Celem projektu jest opracowanie koncepcji układu komunikacyjnego i zagospodarowania przestrzennego dla Miechowa.
Otwarciem projektu były warsztaty Ripari Urbo – Napraw Miasto, w trakcie których opracowane zostały wstępne koncepcje
zagospodarowania rynku w Miechowie, zmian w układzie komunikacyjnym oraz działań w zakresie mobilności.
Po warsztatach nastąpiły dalsze prace związane z przeglądem dokumentów planistycznych i pozyskaniem danych
wejściowych.
Wykonane zostały pomiary ruchu i parkowania. Kolejnym krokiem, aktualnie realizowanym, są badania ankietowe wśród
mieszkańców miasta, które mają na celu zidentyfikowanie zachowań i preferencji komunikacyjnych.
Wyniki badań ankietowych zostaną wykorzystane podczas opracowania koncepcji.
Celem tej ankiety jest poznanie preferencji transportowych mieszkańców oraz osób dojeżdżających do Miechowa.
Ankieta ma charakter anonimowy. Prosimy o rzetelne i szczere odpowiedzi z uwagi na chęć pozyskania wiarygodnych
informacji.
Dziękujemy za poświęcony czas na wypełnienie ankiety.
Link do ankiety dla licealistów: TUTAJ
Link do ankiety dla mieszkańców: TUTAJ
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