
                        WYNIKI ANKIETY PRZEPROWADZONEJ W XI 2017 R
                                                                        OS. CENTRUM W KRZESZOWICACH
Liczba mieszkań na osiedlu - 371
Ilość zwróconych ankiet - 58

CZĘŚĆ I
1. Gdzie obecnie jest parkowany własny samochód ?

garaż 11 ulica 35 12
2. Czy obecna ilość miejsc parkingowych wzdłuż ul. Armii Krajowej jest wystarczajaca?

TAK 8 NIE 49
3. Czy miejska strefa ograniczonego parkowania powinna być rozszerzona o ul. Armii Krajowej i Targową ?

TAK 23 NIE 32
4. Gdyby miejska strefa ograniczonego parkowania objeła ul. Armii Krajowej i Targową - w jakiej wysokości
mógłby być miesięczny abonament postojowy dla mieszkańców ul. Armii Krajowej i Targowej ?

39 1-10 zł 10 11-20 zł 3 21-30 zł 1
5. Czy należy zwiększyć ilość ogólnodostępnych miejsc parkingowych wzdłuż ul. Armii Krajowej?
a) po stronie budynków numerów parzystych (tj. 4,6,8,10,12,14 )

TAK 35 NIE 21
b) po stronie numerów nieparzystych (tj. 5,7,9,11,13 )

TAK 35 NIE 22
6. Czy należy utworzyć wewnętrzny/zamknięty parking wyłącznie dla mieszkańców Spółdzielni:
a) na terenie mienia Spółdzielni - pomiędzy budynkami AK 6 a AK 8 ?

TAK 35 NIE 21
b) na terenie mienia Spóldzielni - pomiedzy budynkami AK 12 a AK 14?

TAK 35 NIE 19
c) na terenie nieruchomości - pomiędzy budynkami AK 110 a AK12?

TAK 32 NIE 21
7. Czy dla utworzenia dodatkowych miejsc parkingowych/postojowych realizowanych na terenach nale żacych
do Spółdzielni i finansowanych we własnym zakresie przez Spółdzielnię, może nastąpić wzrost
miesięcznej stawki funduszu remontowego (liczonej od 1m2 powierzchni użytkowej lokalu) o kwotę:
0-0,49 30 0,50-0,99 3 1,00-1,49 2 1,50-2,00 1 > 2,00 1 nie wyrażam zgody 8

CZĘŚĆ II
9. Czy zgodzi się Pani/Pan na poszerzenie drogi Armii Krajowej, tak aby utworzyć więcej miejsc 
postojowych, np. ułożonych do ulicy pod skosem lub prostopadle ?

TAK 35 NIE 19
10. Czy zgodzi się Pani/Pan na przekazanie Miastu Krzeszowice części gruntu/działki przy swoim budynku, na utworzenie większej 
ilości miejsc postojowych przy ul. Armii Krajowej ?

TAK 27 NIE 24
11. Na cel poszerzenia drogi i uzyskania większej ilości miejsc postojowych przy ul. Armii Krajowej - czy przekazanie 
części gruntu/działek należących obecnie do Spółdzielni (jako wieczyste użytkowanie) dla Miasta Krzeszowic, powinno być:

8. Własne sugestie lub propozycje w zakresie poprawy systemu parkowania w rejonie ul. Armii Krajowej i Targowej oraz sposoby 
ich finansowania:
* zamknięty parking dla mieszkańców (szlaban,karta,bramki,identyfikatory) - 14
* budowa garaży - 1
* wykupienie miejsca - 2
* zamknięcie ulicy dla ruchu z wyłączeniem mieszkańców - 1
* zakaz wjazdu w  "dzień targowy" /  poniedziałek - 1
* linie oddzielające na już wyznaczonych miejscach - 1
* poszerzenie miejskiej strefy parkingowej od ul. Armii Krajowej - 1
* brak terenu na parking - 1
* nie zgadza się na dodatkowe oplaty, nie ma samochodu - 2
* usunięcie drzew - 1
* brak chodnika od ul. Armii Krajowej między blokami 11 i 13 - 1

bez opłat

nie dotyczy / brak auta

inna 3odpłatnie - w pełnej wysokości według 
aktualnej wartości rynkowej gruntu 7bezpłatni

e 16
odpłatnie - 

symbolicznie, np.1/10 
wartości gruntu

11


