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Gdzie wypożyczyć rower miejski?
Wskaż lokalizację!

Podsu mowanie sondy dot. lokalizacji

wypożyczaIni rowerów miejskich

Opracowanie:

Biuro Prasowe

U rzędu Miasta Katowice

kwiecień 2016



Cel sondy

Uruchomione badanie miało na celu zebranie opinii mieszkańców Katowic w kwestii optymaInego pod kątem
oczekiwań społecznych zlokalizowania mie.|skich stacji wypożyczania rowerów.

Zasięg sondy

Sonda była przeprowadzona wśród mieszkańców miasta Katowice.

Termin przeprowadzenia sondy

Ankietę można było uzupetnić od 1do 7 kwietnia 2016 roku.

Formy przeprowadzenia sondy

sonda została opublikowana w formie ankiety w wersji elektronicZnej na stronie katowice.eu, kon sultacje. katowice. eu,
pks.katoWice.eu oraz na portalu społecznościowym Facebook.

Ankieta składała się z.jednego pytania dot. lokalizacji Wypożyczalni rowerów w brzmieniu: Wybierz z poniższej listy
maksymalnie 4lokalizdcje, w których Twoim zdoniem wypożyczolnio rowerów miejskich powinna powstoć jeszcze w
tym roku oraZ metryczki, W której poproszono o zaznaczenia wiaściwego przedziału wiekowego oraz dzielnicę
zamiesŻkania respondenta.

W ankiecie wzięło udział 977 respondentów, w tym ważnie oddanych głosów było 958 (12 osób wypowiedziało się
po czasie trwania sondażu, a 7 wypełniło błędnie ankietę, oddając głos na więcej niŹ 4 lokalizacje stacji wypożyczania
rowerów).

Wyniki

Mieszkańcy w sondażu mieli możliwość wskazania wśród ośmiu lokalizacji preferowane cztery miejsca. społecznej
ocenie poddano następujące propozycje lokalizacji:

. Park Kościuszki

. Nikiszowiec

. ulica Mariacka (pomiędzy ul. Francuską a Placem im. ks. Emila Szramka)

o Plac Sejmu śląskiego

o Park Budnioka

. osiedle Paderewskiego prŻy Bibliotece śląskiej

. Zawodzie w rejonie kompleksu sportowego ''Słowian"

o Plac Grunwaldzki



Najwięcej - 52% pytanych wskazało Park Kościuszkijako dobrą lokalizację wypożyczaIni rowerów (499 osób), niewiele
mniej, bo 48% wskazalo teren przy Bibliotece śląskiej na osiedlu Paderewskiego (465 osób). Na trzecim miejscu
uplasowała się propozycja zlokalizowania Wypożyczalni na ul. Mariackiej (429 osób), a na czwartym na Placu Sejmu

śląskiego (354 osób). Najmniejsze poparcie zyskał teren przy kompleksie sportoWym ,,Słowian" na zawodziu- I5yo.
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Wiek respondentów

Najliczniejszą grupą, która brała udział w badaniu, byli mieszkańcy w przedziale wiekowym
licznymi grupami wiekowym byli respondenci najstarsi - osoby w przedziale wiekowym 55-64
roku życia - łącznie stanowili zaledwie Ż%o ogółu badanych.
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Miejsce zamieszkania
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Miejsce ulokalizowania miejskich wypożyczalni rowerów najchętniej wskazywali mieszkańcy śródmieścia (199

respondentów) oraz Koszutki (114 respondentów). Najrzadzie.j w sondzie wypowiadali się mieszkańcy południowych
dzielni Katowic _ Zarzecza, Kostuchny, Podlesia oraz Murcek _ łącznie 3%o oEólU badanych.
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