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Gmina Kąkolewnica  

ul. Lubelska 5   (83) 372 20 10 

21-302 Kąkolewnica    (83) 372 20 48 

  

NIP: 538 18 50 671   gmina@kakolewnica.lublin.pl 

REGON: 030237552   www.kakolewnica.lublin.pl 

 

ANKIETA 
 

Szanowni Państwo, 
 

W związku z przygotowywaniem „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Kąkolewnica na lata 

2020-2035” zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. 
 

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą służyły do przygotowania optymalnych, pod kątem 

Państwa zapotrzebowania, oczekiwań oraz działań związanych z rozwojem transportu publicznego, 

mobilności mieszkańców gminy i infrastruktury niezbędnej do rozwoju elektromobilności. 
 

Wypełnioną ankietę należy przesłać do dnia 24 kwietnia 2020 roku pocztą tradycyjną na adres: Urząd 

Gminy Kąkolewnica, ul. Lubelska 5, 21-302 Kąkolewnica, z dopiskiem: „ANKIETA na potrzeby 

opracowania Strategii Elektromobilności” lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: 

inwestycje@kakolewnica.lublin.pl, wpisując w temacie wiadomości „ANKIETA na potrzeby opracowania 

Strategii Elektromobilności”. 
 

Opracowanie Strategii wynika także z regulacji, wprowadzonych ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. 

o elektromobilności i paliwach alternatywnych. 
 

Gmina Kąkolewnica realizuje działania związane z opracowaniem strategii rozwoju elektromobilności 

w ramach dofinansowania i w oparciu o zasady Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Gepard II – transport niskoemisyjny. Część 

2) Strategia rozwoju elektromobilności”. 

 

 
 

W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt pod adres e-mail: inwestycje@kakolewnica.lublin.pl 
 

Z góry dziękujemy Państwu za poświęcony czas oraz zaangażowanie. 

 

 

Wójt Gminy Kąkolewnica 

 

/-/ Anna Mróz 

 

 

 

mailto:inwestycje@kakolewnica.lublin.pl
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1. Jaki jest środek transportu, którym najczęściej podróżuje Pan/Pani po terenie Gminy Kąkolewnica 
w odległości do 5 km? (proszę wybrać jedną odpowiedź) 
 

   samochód spalinowy benzynowy 

   samochód spalinowy diesel 

   samochód spalinowy LPG 

   samochód hybrydowy 

   samochód elektryczny 

   motocykl / skuter 

   rower 

   rower elektryczny 

   hulajnoga elektryczna 

   pieszo 

   bus 

   autobus regionalny (PKS) 

   kolej 

   inny, jaki? 
 

2. Jaki jest środek transportu, którym najczęściej podróżuje Pan/Pani po terenie Gminy Kąkolewnica 
w odległości powyżej 5 km? (proszę wybrać jedną odpowiedź) 
 

   samochód spalinowy benzynowy 

   samochód spalinowy diesel 

   samochód spalinowy LPG 

   samochód hybrydowy 

   samochód elektryczny 

   motocykl / skuter 

   rower 

   rower elektryczny 

   hulajnoga elektryczna 

   pieszo 

   bus 

   autobus regionalny (PKS) 

   kolej 

   inny, jaki? 
 

3. Proszę podać orientacyjną łączną liczbę kilometrów przejechanych pojazdem prywatnym w ciągu roku  
w danym celu: 
 

praca …………….. km 

nauka …………….. km 

działalność gospodarcza …………….. km 

zakupy …………….. km 

zdrowie …………….. km 

kultura …………….. km 

religia …………….. km 

rekreacja / wypoczynek …………….. km 

sprawy urzędowe …………….. km 

wizyty prywatne …………….. km 

inne, jakie? …………….. km 
 

4. Ile i jaki rodzaj samochodów jest w Pana/Pani gospodarstwie domowym? (w tabeli podano samochody wg 
rodzaju paliwa/napędu, kolumny tabeli zawierają liczbę samochodów w gospodarstwie domowym). 
 

Wyszczególnienie  1 2 3 i więcej  

benzynowy    

diesel    

LPG    

hybrydowy    

hybrydowy Plug-in    

elektryczny    

inny, jaki? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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5. Czy posiada Pan/Pani samochód? (proszę wybrać jedną odpowiedź) 
 

 nie posiadam 

 posiadam 
 

6. Proszę podać średnie spalanie Pana/Pani pojazdu/pojazdów: 
 

benzyna - l/100 km ……………… 

ON - l/100 km …………….. 

LPG - l/100 km ……………… 

energia elektryczna - kWh/100 km …………….. 
 

7. Proszę podać wiek posiadanego pojazdu/pojazdów: 
 

   0-4 lata 

   5-10 lat 

   11-15 lat 

   powyżej 15 lat 
 

8. Proszę ocenić stan techniczny eksploatowanego pojazdu/pojazdów: 
 

   bardzo dobry 

   dobry 

   dostateczny 

   zły 
 

9. Proszę podać kwotę rocznych wydatków ponoszonych przez Pana/Panią w związku z eksploatacją 
pojazdu/ów: 
 

  koszty paliwa ……………….……….. zł 

  koszty eksploatacyjne ……………….……….. zł 

  inne koszty ……………….……….. zł 
 

10. Proszę podać, ile osób podróżuje z Panem/Panią samochodem prywatnym podczas standardowych 
podróży (np. do pracy lub szkoły): 
 

podróżuje ze mną osób ……………………… osób  
 

11. Proszę podać najczęstsze cele podróży w obrębie gminy (proszę maksymalnie 3 odpowiedzi):  
 

   praca 

   nauka 

   działalność gospodarcza 

   zakupy 

   zdrowie 

   kultura 

   religia 

   rekreacja / wypoczynek 

   sprawy urzędowe 

   wizyty prywatne 

   inne, jakie? 
 

12. Proszę podać powody podróżowania samochodem prywatnym na terenie gminy (proszę wybrać 
maksymalnie 3 odpowiedzi) 
 

   nie podróżuję samochodem prywatnym 

   wygoda 

   oszczędność czasu 

   mniejsze koszty podróży 

   odległość podróży 

   prestiż 

 względy zdrowotne 

 nieodpowiednia / brak oferty komunikacji zbiorowej 
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13. Jak środowisko Gminy Kąkolewnica wg Pana/Pani powinno się zmienić? (możliwość zaznaczenia 
dowolnej liczby odpowiedzi): 

 

   mniej korków na drogach 

   czystsze powietrze, mniej zanieczyszczeń 

   mniej hałasu samochodowego 

   więcej miejsca dla pieszych (np. na chodnikach) 

   większe bezpieczeństwo na drogach 

   większy komfort podróżowania 

   bardziej efektywna komunikacja publiczna 

   inne: ............................................................................................................................................................ 
 

14. Jaki łączny dystans pokonuje Pan/Pani w ciągu dnia środkami transportu po terenie gminy? (proszę 
wybrać jedną odpowiedź) 
 

   mniej niż 3 km 

   3 - 5 km 

   5 - 10 km 

   10 - 20 km 

   ponad 20 km 
 

15. Z których środków transportu Pan/Pani korzysta i jak często? (proszę wybrać jedną odpowiedź w wierszu) 
 

Środek transportu codziennie 
kilka razy  

w tygodniu 
kilka razy  

w miesiącu 
kilka razy  

w roku 
nie korzystam 

samochód spalinowy      

samochód hybrydowy      

samochód elektryczny      

transport publiczny      

rower      

rower elektryczny      

skuter/motocykl      

chodzę pieszo      

pociąg      

hulajnoga      

hulajnoga elektryczna      

taxi      

inny, jaki? ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

16. Ile czasu spędza Pan/Pani w sumie w ciągu dnia roboczego w środkach transportu? (wybierz jedną 
odpowiedź) 
 

   mniej niż 15 min 

   15 - 30 min 

   30 min - 1 godz. 

   ponad godzinę 
 

17. Którymi współczesnymi rozwiązaniami transportowymi byłby Pan / byłaby Pani najbardziej zaintereso-
wany/a? (prosimy uporządkować, wg zainteresowania począwszy od najbardziej interesującego – jako 1  
do najmniej interesującego – jako 6). 
 

   carsharing (wynajem samochodów na minuty)  

   elektryczne rowery  

   elektryczne skutery (wynajem na minuty) 

   elektryczne hulajnogi (wynajem na minuty) 

   stacje ładowania samochodów elektrycznych 

   strefy niskoemisyjne   
 

18. Z jakich pojazdów elektrycznych i w jaki sposób chciałby Pan / chciałaby Pani korzystać? (proszę wybrać 
jedną odpowiedź w wierszu) 

 

Środek transportu zakup wynajem na mieście 
nie jestem 

zainteresowany/a 

samochód    

skuter/motocykl    

rower    

hulajnoga    

deskorolka    
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19. Poprawa, których czynników i w jakim stopniu zachęciłaby Pana/Panią do skorzystania z komunikacji 
publicznej? (proszę wybrać jedną odpowiedź w wierszu) 
 

Wyszczególnienie  
zdecydo-

wanie 
zachęci 

raczej 
zachęci 

nie  
zachęci 

nie  
wiem 

lepsze dopasowanie tras     

zwiększenie taboru dla zmniejszenia zatłoczenia     

zwiększenie częstotliwości kursów     

zmniejszenie cen biletów     

jakość taboru     

jakość obsługi     

poczucie bezpieczeństwa     

dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych     

dogodna lokalizacja przystanków     

inne, jakie?     
 

20. Jaka jest Pana/Pani opinia w zakresie funkcjonowania komunikacji publicznej w gminie? (proszę wybrać 
jedną odpowiedź w wierszu) 

 

Wyszczególnienie  
zgadzam 

się 

nie 
zgadzam 

się 

nie mam 
zdania 

chętnie korzystam z komunikacji publicznej    

trasy są dostosowane do moich potrzeb    

odpowiada mi częstotliwość kursowania autobusów / busów    

autobusy / busy są zbyt przepełnione w godzinach porannych    

czuję się bezpiecznie podróżując autobusem / busem     

odpowiada mi poziom utrzymania czystości autobusów / busów    

zbyt wysokie ceny biletów    

nie korzystam z komunikacji publicznej, ponieważ preferuję inny 
sposób podróżowania 

   

 

21. Co sprawiłoby, żeby Pan/Pani zrezygnował/a z podróży własnym samochodem? (proszę wybrać 
maksymalnie 3 odpowiedzi) 
 

 krótszy czas podróży komunikacją publiczną 

 więcej wypożyczalni rowerów 

 możliwość wypożyczenia w gminie elektrycznych skuterów na minuty 

 możliwość wypożyczenia w gminie elektrycznych hulajnóg na minuty 

 carsharing (wynajem samochodu na minuty) 

 darmowa komunikacja publiczna 

 nic, bo rozwożę moich bliskich w różne miejsca gminy 

 nic, bo cenię wygodę podróży własnym samochodem 

 inne, co: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

22. Czy posiada Pan/Pani któryś z poniższych pojazdów elektrycznych? 
 

Środek transportu posiadam 
nie posiadam,  

ale planuję kupić 
nie jestem 

zainteresowany/a 

samochód    

skuter/motocykl    

rower    

hulajnoga    

deskorolka    

inne    
 

23. W jakim stopniu większa liczba i lepsza dostępność punktów ładowania przyczyniłaby się do rozważenia 
kupna samochodu elektrycznego? 
 

Wyszczególnienie wcale prawdopodobnie zdecydowanie tak 

darmowe punkty ładowania    

płatne punkty ładowania    
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24. Jakie korzyści mogłyby Pana/Panią przekonać do zakupu pojazdu elektrycznego? (proszę wybrać 
maksymalnie 3 odpowiedzi) 
 

 możliwość uzyskania dofinansowania 

 ulgi podatkowe 

 niski koszt eksploatacji 

 możliwość wjazdu do stref z ograniczeniami (np. centra dużych miast) 

 dostęp do bezpłatnego parkowania 

 dbałość o środowisko - ekologia 

 komfort jazdy (brak konieczności zmiany biegów) 

 mniejszy hałas 

 prestiż 

 inne, co: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

25. W okolicy jakich obiektów powinien powstać ogólnodostępny punkt ładowania i ile czasu mógłby Pan/ 
mogłaby Pani w tym miejscu poświęcić na jednorazowe ładowanie samochodu elektrycznego? 
 

Wyszczególnienie  
do 1 
godz. 

1 - 4 
godz. 

4 - 6 
godz. 

powyżej 
6 godz. 

nie 
dotyczy 

na osiedlach mieszkaniowych      

przy sklepach/centrach handlowych      

przy stacjach paliw      

w pobliżu obiektów użyteczności publicznej (urzędy, 
hale sportowe, szkoły) 

     

przy kościołach      

na terenie parkingów większych firm/zakładów 
przemysłowych 

     

w centrum gminy      

w miejscach spędzania wolnego czasu      

inne (jakie?) …………………………………………………………………………………. 
 

26. Planując zadania w zakresie transportu samorząd gminy powinien (proszę wybrać maksymalnie  
3 odpowiedzi): 
 

 przebudować ulice w celu uspokojenia ruchu samochodowego 

 budować więcej dróg rowerowych i rozwiązań przyjaznych rowerzystom 

 poprawić jakość chodników w gminie i przeznaczyć więcej przestrzeni dla pieszych 

 koncentrować środki finansowe na przebudowę jezdni dla samochodów 

 wspierać powstawanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych w pasach drogowych (kosztem miejsc 
dla samochodów spalinowych) 

 wspierać powstawanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych poza pasami drogowymi 

 poprawiać system transportu publicznego w gminie  

 wspierać systemy współdzielenia rowerów 

 wspierać systemy współdzielenia pojazdów elektrycznych 

 inne, jakie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

27. Czy zdecydował/a by się Pan/Pani na podróżowanie rowerem, gdyby w gminie nastąpiła poprawa 
warunków podróży? (np. wprowadzenie wypożyczalni rowerów, budowa i modernizacja ścieżek 
rowerowych, montaż stojaków, poprawa bezpieczeństwa) (proszę wybrać jedną odpowiedź) 
 

 zdecydowanie tak 

 raczej tak 

 nie wiem 

 raczej nie 

 zdecydowanie nie 
 

28. Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z systemu parkingowego na terenie gminy, w której Pan/Pani mieszka? 
(liczba miejsc parkingowych, brak opłat za parkowanie itp.) 
 

 tak 

 nie, dlaczego? …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

29. Proszę o informację, czy jest Pan/Pani zainteresowany/a, w przypadku powstania parkingu „Parkuj i jedź” 
(tzw. Park and Ride), pozostawieniem pojazdu na parkingu i skorzystania z komunikacji publicznej w celu 
udania się do miejsca podróży (np. pracy lub szkoły). 
 

 tak 

 nie, dlaczego? …………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

St
ro

n
a 

 7
 

30. Czy są w gminie miejsca, w których Pana/Pani zdaniem należałoby wyeliminować ruch pojazdów i ich 
parkowanie celem uzyskania większej przestrzeni dla pieszych i rowerzystów (proszę wskazać ulice/ 
osiedle/sołectwo/miejscowość)? 
 

 
 
 

31. Jakich inwestycji drogowych w gminie Pan/Pani oczekuje? (proszę podać odcinek/kierunek drogi, ulicy, 
chodnika lub ścieżki rowerowej) 
 

 
 
 

32. Jeśli ma Pan/Pani jakieś uwagi/komentarze, którymi chce się z nami podzielić, prosimy o wpisanie ich 
poniżej: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
METRYCZKA: 
 

PŁEĆ:  
 mężczyzna 
 kobieta 

MIEJSCE ZAMIESZKANIA (miejscowość/osiedle): 
 osiedle 
 dom jednorodzinny 

ODLEGŁOŚĆ OD MIEJSCA PRACY / NAUKI DO MIEJSCA 
ZAMIESZKANIA: 

 nie pracuję 
 mniej niż 3 km 
 3 - 5 km 
 5 - 10 km 
 10 - 20 km 
 ponad 20 km 

NAJCZĘSTSZY CEL PODRÓŻY: 
 praca 
 szkoła 
 rozrywka 
 inny, jaki? ……………………………………………………………………. 

  

WIEK: 
 do 18 roku życia 
 18-25 
 26-35 
 36-45 
 46-55 
 56-65 
 66 i więcej 

STAN CYWILNY: 
 kawaler (panna) 
 żonaty (mężatka) 
 wdowiec (wdowa) 
 rozwiedziony (rozwiedziona) 
 żyjący(a) w nieformalnym związku 

STATUS NA RYNKU PRACY: 
 uczeń (uczennica) 
 student (studentka) 
 emeryt (emerytka) 
 rencista (rencistka) 
 przedsiębiorca 
 zatrudniony(a) w prywatnej firmie 
 zatrudniony(a) w instytucji publicznej 
 zatrudniony(a) w organizacji pozarządowej  
 niepracujący (bezrobotny) 
 rolnik 

JAK OCENIA PAN/PANI SWOJA SYTUACJĘ MATERIALNĄ? 
 bardzo dobrze 
 dobrze 
 średnio 
 źle 
 bardzo źle 
 trudno powiedzieć 

WYKSZTAŁCENIE: 
 podstawowe 
 gimnazjalne 
 zasadnicze zawodowe 
 średnie 
 pomaturalne 
 wyższe 

Czy jest Pan/Pani mieszkańcem Gminy Kąkolewnica? 
 tak 
 nie 

 

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY!


