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WYNIKI BADANIA GEOANKIETOWEGO

O CO PYTALIŚMY?
Równolegle do zbierania wniosków i warsztatów w
punktach konsultacyjnych prowadzone było
badanie internetowe z użyciem geoankiety, czyli
ankiety pozwalającej na umieszczanie punktów na
mapie. Za jej pomocą chcieliśmy zebrać informacje
o przestrzeni Warszawy z perspektywy jego
użytkowników. Mogli oni zaznaczyć punkty na
mapie i odpowiedzieć na następujące pytania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Moje miejsce zamieszkania
Miejsca, które odwiedzam
Moje ulubione i wymarzone miejsce
Czy w Twojej okolicy dobrze się mieszka?
Co należy chronić? Gdzie można budować?
Problematyczne przesiadki
Informacje o sobie

Tekst umieść w dwóch kolumnach

Strona dotycząca odwiedzanych miejsc

Badanie trwało 17 tygodni. W tym czasie
geoankietę wypełniło ponad 16 tysięcy osób.
Naniosły one ponad 122 tysięcy punktów na mapę.
Na kolejnych stronach prezentujemy analizę ich
odpowiedzi.
Strona dotycząca oceny okolicy

ODWIEDZANE
MIEJSCA
Miejsca pracy lub nauki wskazywane w ankiecie są
skoncentrowane w centralnej części miasta i na
zachód od centrum, głównie w obrębie Śródmieścia,
Mokotowa, Woli i Ochoty.

ODWIEDZANE
MIEJSCA
Średnia odległość między miejscem zamieszkania a
miejscem pracy lub nauki jest stosunkowo krótka dla
mieszkańców centralnych dzielnic, takich jak
Śródmieście (0,8 km) i Ochota (1,5 km). Odległości te
są znacznie dłuższe w dzielnicach peryferyjnych,
szczególnie takich jak Białołęka (7,2 km), Wesoła (6,7
km) i Wawer (6,2 km).

ODWIEDZANE
MIEJSCA
Ankietowani mieszkańcy najczęściej docierają do
miejsc pracy i nauki za pomocą transportu zbiorowego
– udział tego środka transportu najwyższy jest na
Pradze Północ (63%), a najniższy w Wilanowie (29%).
Jednocześnie w 5 dzielnicach (Praga Północ, Bielany,
Praga Południe, Targówek, Wola) korzysta z niego
ponad 50% mieszkańców.
Jedynie w dwóch dzielnicach, Wilanowie i Wawrze,
częściej wybieranym środkiem transportu jest
samochód (odpowiednio 46% i 44%). Mieszkańcy
Wesołej i Rembertowa podobnie często wybierają
samochód i transport zbiorowy.
Mieszkańcy Śródmieścia i Ochoty często docierają do
miejsca pracy lub nauki pieszo (26% i 22%).
Rower jest stosunkowo często wybierany przez
mieszkańców Śródmieścia, Ochoty, Mokotowa,
Żoliborza i Woli (12%, 12%, 11%, 11% i 10%).

ODWIEDZANE
MIEJSCA
Miejsca spotkań, korzystania z kultury i rozrywki osób,
które wzięły udział w ankiecie są silnie
skoncentrowane w centralnej części miasta, głównie w
obrębie Śródmieścia, w tym wiele z nich w pobliżu
Wisły. Przykłady skoncentrowania takich aktywności
występują także w innych dzielnicach, m.in. Białołęce,
Targówku, Woli, Bemowie, Mokotowie, Ursynowie i
Ochocie.

ODWIEDZANE
MIEJSCA
Mieszkańcy centralnie położonych dzielnic pokonują
stosunkowo niewielkie odległości by dotrzeć do
swoich miejsc spotkań, kultury i rozrywki. Dla
mieszkańców Śródmieścia jest to średnio 0,4 km,
Pragi Północ 1,7 km, Żoliborza 2 km, Ochoty 2,1 km, a
Mokotowa 2,3 km. Mieszkańcy bardziej peryferyjnych
dzielnic pokonują znacznie dłuższe odległości: dla
mieszkańców dzielnicy Ursus jest to średnio 5,6 km,
Białołęki 5,3 km, Wesołej 5,2 km i Rembertowa 5 km.

ODWIEDZANE
MIEJSCA
Mieszkańcy najczęściej docierają do miejsc spotkań,
kultury i rozrywki za pomocą transportu zbiorowego
(38%). Maksymalny udział tego środka transportu
występuje na Bielanach (50%), a najniższy – w
Wilanowie (21%). Niewiele mniejszy odsetek osób
wskazuje transport pieszy (34%).
Samochód jest najczęściej wybierany przez
mieszkańców Wilanowa i Wawra (38% i 37%). Często
korzystają z niego także mieszkańcy Białołęki (32%) i
Wesołej (31%).
Mieszkańcy Śródmieścia, Ochoty, Pragi Północ,
Żoliborza i Wesołej najczęściej docierają do takich
miejsc pieszo (49%, 47%, 43%, 42%, 32%). Także
mieszkańcy Pragi Południe, Mokotowa i Ursynowa
często używają tego środka transportu (33 – 40%).
Rower jest wybierany przez ponad 10% mieszkańców
Mokotowa, Żoliborza, Wesołej, Śródmieścia, Woli i
Wawra.

ODWIEDZANE
MIEJSCA
W porównaniu do miejsc pracy, nauki, spotkań, kultury
i rozrywki, tereny zieleni i miejsca aktywnego
wypoczynku położone są znacznie bliżej miejsc
zamieszkania ich użytkowników. Rozmieszczone są
one stosunkowo równomiernie w obrębie granic
miasta. Mimo stosunkowo dobrej dostępności
terenów zieleni na obrzeżach miasta, mieszkańcy
peryferyjnych dzielnic korzystają także z terenów
zieleni położonych w centrum miasta.

ODWIEDZANE
MIEJSCA
Mieszkańcy dzielnicy Ursus korzystają z terenów
zieleni położonych średnio 2,4 km od ich miejsca
zamieszkania, mieszkańcy Białołęki i Włoch 1,9 km, a
Wawra i Rembertowa 1,7 km. Najbliżej miejsc
zamieszkania położone są tereny zieleni używane
przez mieszkańców Wilanowa (0,3 km), Śródmieścia
(0,5 km) i Żoliborza (0,5 km).

ODWIEDZANE
MIEJSCA
Tereny zieleni i miejsca aktywnego wypoczynku
najczęściej odwiedzane są pieszo – zarówno w skali
całego miasta (65%), jak i poszczególnych dzielnic.

We wszystkich dzielnicach udział transportu pieszego
przekracza 50% i wynosi od 54% w Wawrze do 75%
na Ochocie.
Drugim najczęściej używanym środkiem transportu w
dojazdach do terenów zieleni i aktywnego
wypoczynku jest rower (15%). Szczególnie często
tego środka transportu używają mieszkańcy Wawra i
Wesołej (24%, 21%), a także Ursynowa, Rembertowa,
Wilanowa, Mokotowa i Białołęki (15 – 17%).
Samochód i transport zbiorowy w tym celu używany
jest przez ok. 9% mieszkańców, a ich udziały w
poszczególnych dzielnicach wahają się od kilku do
dwudziestu procent.

ODWIEDZANE
MIEJSCA
Miejsca zakupów, korzystania z usług i załatwiania
spraw również położone są blisko miejsc zamieszkania
ich użytkowników. Funkcje te koncentrują się w wielu
miejscach rozmieszczonych w całym mieście.

ODWIEDZANE
MIEJSCA
Najkrótsze odległości pokonują średnio mieszkańcy
Śródmieścia (0,2 km), Ochoty (0,3 km), Mokotowa (0,4
km) i Pragi (0,5 km). Najdłuższe odległości pokonują
średnio mieszkańcy Wesołej (2,3 km), Rembertowa
(2,1 km), Ursusa (1,9 km) i Białołęki (1,9 km).

ODWIEDZANE
MIEJSCA
Środki transportu wybierane by dotrzeć do miejsc
zakupów i korzystania z usług są bardzo zróżnicowane
między dzielnicami.
Transport pieszy jest najczęściej wybierany przez
mieszkańców dzielnic centralnych (58 – 72%) oraz
Bielan, Bemowa i Ursynowa (47 – 58%). Dzielnicą z
najmniejszym udziałem tego sposobu dotarcia jest
Wawer (24%).
W większości dzielnic zewnętrznych głównym
środkiem transportu używanym w celu zrobienia
zakupów bądź skorzystania z usług jest samochód (39
– 59%). Największy udział samochodu występuje w
Wawrze (59%) a najmniejszy – w Śródmieściu (7%).
Transport publiczny, choć w żadnej z dzielnic nie
dominuje, jest używany przez około 15%
mieszkańców wszystkich dzielnic, a jego udziały
wynoszą od 6% w Wilanowie do 20% na Targówku.

CENTRA
AKTYWNOŚCI
Wskazane w ankiecie odwiedzane miejsca pozwoliły
na zidentyfikowanie 254 centrów aktywności, czyli
miejsc odwiedzanych przez wielu mieszkańców
miasta, w których realizowane są różne aktywności
(np. praca, nauka, zakupy, korzystanie z usług,
uczestnictwo w kulturze, spotkania).
Najczęściej wskazywane były centra handlowe takie
jak np. Arkadia, Galeria Mokotów, Złote Tarasy, Wola
Park, Promenada na Gocławiu, Galeria Wileńska czy
Atrium Targówek, a także centralnie położone
budynki, place i ulice, takie jak Pałac Kultury i Nauki
oraz ulica Chmielna z Pasażem „Wiecha”.
Wskazano także liczne centra aktywności o znaczeniu
lokalnym.

CENTRA
AKTYWNOŚCI
Niektóre centra aktywności odwiedzane są głównie
przez mieszkańców najbliższej okolicy, inne
odwiedzane są przez mieszkańców całej Warszawy.
Na mapie oznaczono kolorem średnią odległość
między centrum aktywności a miejscem zamieszkania
osób, które je odwiedzają.

CENTRA
AKTYWNOŚCI
Analiza środków transportu używanych, by dotrzeć do
centrów aktywności pokazała, że centra położone w
Śródmieściu i sąsiednich dzielnicach często
odwiedzane są za pomocą transportu zbiorowego.
Centra aktywności w takich dzielnicach jak Żoliborz,
Bielany, Praga Południe, Mokotów, Wola i Ochota
często odwiedzane są pieszo, a te położone bardziej
peryferyjnie np. w dzielnicach Wawer, Ursus i Włochy,
odwiedzane są najczęściej samochodem.

CENTRA
AKTYWNOŚCI
Centra aktywności położone w peryferyjnych
dzielnicach, takich jak Ursus, Włochy, Wilanów,
Wawer, czy Białołęka, odwiedzane są głównie w celu
robienia zakupów. Centra aktywności położone w
takich dzielnicach jak Praga Południe, Żoliborz,
Mokotów, czy Ochota pełnią także inne funkcje:
miejsc pracy i nauki, czy wydarzeń kulturalnych.
Najbardziej różnorodne są centra aktywności
położone w Śródmieściu – oprócz wymienionych
funkcji, znajduje się tam także wiele miejsc spotkań i
lokali gastronomicznych.

ZIELEŃ I
WYPOCZYNEK
Uczestnicy ankiety wskazali 16880 odwiedzanych
terenów zieleni i miejsc aktywnego wypoczynku. Do
najczęściej wskazywanych należą:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pole Mokotowskie
Łazienki
Park Skaryszewski
Park Szczęśliwicki
Park Szymańskiego
Ogród Saski
Bulwar Pattona
Park Górczewska
Park Moczydło
Bulwar Flotylli Wiślanej
Ogród Krasińskich

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Park Królikarnia
Park Bródnowski
Nad Balatonem
Fort Bema
Park Żeromskiego
Park Kępa Potocka
Las Bielański
Park Polińskiego
Park Praski
Morskie Oko
Poniatówka

MIEJSCA
ULUBIONE
Uczestnicy ankiety wskazali 7390 ulubionych miejsc.
Wśród nich najczęściej wskazywane były:
1. Łazienki
2. Bulwary wiślane
3. Pole Mokotowskie
4. Park Skaryszewski
5. Bulwar Flotylli Wiślanej
6. Plac Zamkowy
7. Ogród Saski
8. Park Szczęśliwicki
9. Stare Miasto
10. Bulwar Jana Karskiego
11. Ogród Krasińskich
12. Park Królikarnia
13. Park Ujazdowski i Jazdów
14. Plac Wilsona i Fort Sokolnickiego
15. Plac Zbawiciela

OCENA OKOLICY
Odpowiedzi na pytanie “Czy w Twojej okolicy dobrze
się mieszka” pokazały, że mieszkańcy Warszawy są
zwykle zadowoleni z miejsc, w których mieszkają: 86%
uczestników odpowiedziało “zdecydowanie tak” lub
“raczej tak” na to pytanie.
Najbardziej zadowoleni ze swojej okolicy (obszary
podświetlone na zielono) są mieszkańcy Starego
Żoliborza (98% odpowiedzi pozytywnych), Saskiej
Kępy (97%), Starego Mokotowa, Filtrów i Kabat (96%)
oraz Ursynowa Północnego i Starej Miłosnej (95%).
Najmniej zadowoleni (obszary podświetlone na
jasnozielono) są mieszkańcy Grodziska na Białołęce
(60% odpowiedzi pozytywnych), Odolan (61%),
Rakowa (67%), Starego Rembertowa (71%), Żerania i
Wyczółek (72%).
Podział mapy według obszarów Miejskiego Systemu Informacji (MSI).
Kolorem szarym oznaczone są obszary, w których zebrano mniej niż 10 odpowiedzi.

OCENA OKOLICY
Odpowiedzi na pytanie „Czy w Twojej okolicy są
tereny zieleni, w których można odpocząć” pokazały,
że mieszkańcy Warszawy są najczęściej zadowoleni z
obecności takich miejsc w ich okolicy: 72% z nich
odpowiedziało pozytywnie na to pytanie.
Najbardziej zadowoleni z obecności terenów zieleni
(obszary podświetlone na zielono) są mieszkańcy
Starego Żoliborza (100% odpowiedzi pozytywnych),
Starego Mokotowa (98%), Szczęśliwic, Starych Bielan
(96%), Rakowca, Bródna i Starej Miłosnej (95%).
Najmniej zadowoleni z obecności terenów zieleni
(obszary podświetlone na czerwono) są mieszkańcy
Wyczółek (tylko 11% odpowiedzi pozytywnych),
Rakowa (13%), Służewca (19%), Szamot (22%) i
Elsnerowa (24%).
Podział mapy według obszarów Miejskiego Systemu Informacji (MSI).
Kolorem szarym oznaczone są obszary, w których zebrano mniej niż 10 odpowiedzi.

OCENA OKOLICY
Odpowiedzi na pytanie „Czy w Twojej okolicy jest
wystarczająco dużo zieleni” pokazały, że mieszkańcy
Warszawy dość rzadko są zadowoleni z tego aspektu
jakości okolicy: 51% z nich odpowiedziało pozytywnie
na to pytanie.
Najbardziej zadowoleni z ilości zieleni w okolicy
(obszary podświetlone na zielono) są mieszkańcy
Starego Żoliborza (92% odpowiedzi pozytywnych),
Starej Miłosnej (91%), Marysina Wawerskiego (83%),
Wrzeciona, Saskiej Kępy (80%), Starego Rembertowa i
Rakowca (79%). Najmniej zadowoleni z ilości zieleni w
okolicy są mieszkańcy Rakowa (tylko 3% odpowiedzi
pozytywnych), Służewca, Szamot (5%), Wyczółek
(8%), Odolan (12%) i Elsnerowa (15%) - obszary
podświetlone na czerwono.
Podział mapy według obszarów Miejskiego Systemu Informacji (MSI).
Kolorem szarym oznaczone są obszary, w których zebrano mniej niż 10 odpowiedzi.

OCENA OKOLICY
Odpowiedzi na pytanie „Czy odwiedzenie parku lub
lasu wymaga dojazdu do innej części miasta?”
pokazały, że mieszkańcy Warszawy raczej są
zadowoleni z dostępności terenów zieleni w ich
okolicy: tylko 30% z nich odpowiedziało twierdząco na
to pytanie.

Dotarcie do parku lub lasu wiąże się z dojazdem do
innej części miasta dla mieszkańców Wyczółek (90%
odpowiedzi twierdzących), Służewca (85%), Szamot
(81%), Rakowa (78%), Elsnerowa (74%), Brzezin i
Żerania (70%) – obszary podświetlone na czerwono.
Najbardziej zadowoleni z dostępności parku lub lasu w
ich okolicy są mieszkańcy Bródna-Podgrodzia i
Wrzeciona (2% odpowiedzi twierdzących), Kamionka i
Starego Żoliborza (3%), a także Kabat, Bródna, Sielc,
Starej Miłosny i Szczęśliwic (4%) – obszary
podświetlone na zielono.

Podział mapy według obszarów Miejskiego Systemu Informacji (MSI).
Kolorem szarym oznaczone są obszary, w których zebrano mniej niż 10 odpowiedzi.

OCENA OKOLICY
Odpowiedzi na pytanie „Czy w Twojej okolicy brakuje
miejsc rozrywki?” pokazały, że mieszkańcy Warszawy
są rzadko zadowoleni z dostępności takich miejsc w
ich okolicy: tylko 32% z nich oceniło ten aspekt
pozytywnie.
Najczęściej zadowoleni z dostępu do miejsc rozrywki
są mieszkańcy Śródmieścia Południowego (92% ocen
pozytywnych) i Północnego (92%) oraz Starego
Żoliborza (73%), Muranowa i Starego Mokotowa
(68%) - obszary podświetlone na zielono. Najrzadziej
zadowoleni z dostępu do miejsc rozrywki są
mieszkańcy Zerzenia (brak ocen pozytywnych),
Elsnerowa (3%), Szamot, Brzezin (5%), Kobiałki i
Nowych Włoch (7%) – obszary podświetlone na
czerwono.
Podział mapy według obszarów Miejskiego Systemu Informacji (MSI).
Kolorem szarym oznaczone są obszary, w których zebrano mniej niż 10 odpowiedzi.

OCENA OKOLICY
Odpowiedzi na pytanie „Czy w Twojej okolicy jest
wystarczająco dużo wydarzeń kulturalnych?”
pokazały, że mieszkańcom Warszawy często brakuje
takich miejsc: tylko 32% z nich odpowiedziało
pozytywnie na to pytanie.
Najmniej zadowoleni z liczby wydarzeń kulturalnych
(obszary podświetlone na czerwono) są mieszkańcy
Brzezin (5% odpowiedzi pozytywnych), Grodziska
(7%), Rakowa (9%), Żerania (10%) i Marysina
Wawerskiego (11%). Najbardziej zadowoleni (obszary
podświetlone na zielono) są mieszkańcy Śródmieścia
Północnego (92%) i Południowego (91%). Stosunkowo
często zadowoleni są także mieszkańcy Starego
Mokotowa (64%), Muranowa (64%), Starego
Żoliborza (58%) i Saskiej Kępy (56%).
Podział mapy według obszarów Miejskiego Systemu Informacji (MSI).
Kolorem szarym oznaczone są obszary, w których zebrano mniej niż 10 odpowiedzi.

OCENA OKOLICY
Odpowiedzi na pytanie “Czy w Twojej okolicy są miejsca,
w których można się spotkać ze znajomymi poza domem?”
pokazały, że mieszkańcy Warszawy są raczej zadowoleni z
dostępności takich miejsc: 59% uczestników
odpowiedziało “zdecydowanie tak” lub “raczej tak” na to
pytanie.
Najlepszy dostęp do miejsc spotkań (obszary
podświetlone na zielono) mają mieszkańcy Śródmieścia
Południowego (100% odpowiedzi pozytywnych), Starego
Żoliborza (98%), Śródmieścia Południowego (95%),
Nowolipek (93%), Saskiej Kępy (91%) i Mirowa (90%).
Najsłabszy dostęp do miejsc spotkań (obszary
podświetlone na czerwono) mają mieszkańcy Kobiałki
(5% odpowiedzi pozytywnych) i Brzezin (8%), a także
Zerzenia (20%), Nowych Włoch, Szamot (21%), Marysina
Wawerskiego i Rakowa (22%).
Podział mapy według obszarów Miejskiego Systemu Informacji (MSI).
Kolorem szarym oznaczone są obszary, w których zebrano mniej niż 10 odpowiedzi.

OCENA OKOLICY
Odpowiedzi na pytanie “Czy w Twojej okolicy jest
wiele różnych sklepów?” pokazały, że mieszkańcy
Warszawy są raczej zadowoleni z dostępności takich
miejsc: 63% uczestników odpowiedziało
“zdecydowanie tak” lub “raczej tak” na to pytanie.
Dostęp do sklepów jest najlepiej oceniany (obszary
podświetlone na zielono) przez mieszkańców BródnaPodgrodzia (93%), Tarchomina (92%), Kabat (91%),
Mirowa, Nowolipek (88%), Jelonek Północnych,
Saskiej Kępy, Śródmieścia Północnego, Gocławia,
Gocławka (86%) i Starej Pragi (85%). Dostęp do
sklepów najsłabiej jest oceniany (obszary
podświetlone na czerwono) przez mieszkańców
Kobiałki (tylko 12% odpowiedzi pozytywnych) oraz
Zerzenia (23%), Kamionka (30%), Brzezin (31%),
Szamot (34%) i Elsnerowa (36%).

Podział mapy według obszarów Miejskiego Systemu Informacji (MSI).
Kolorem szarym oznaczone są obszary, w których zebrano mniej niż 10 odpowiedzi.

OCENA OKOLICY
Odpowiedzi na pytanie “Czy w Twojej okolicy można
skorzystać z wielu różnych usług?” pokazały, że
mieszkańcy Warszawy są raczej zadowoleni z
dostępności takich miejsc: 60% uczestników
odpowiedziało “zdecydowanie tak” lub “raczej tak”.
Dostęp do usług jest najlepiej oceniany (obszary
podświetlone na zielono) przez mieszkańców Mirowa
(92% odpowiedzi pozytywnych), Śródmieścia
Południowego (89%), Starej Pragi, BródnaPodgrodzia, Kabat (87%), Muranowa (86%) i Natolina
(85%). Najsłabiej oceniają dostęp do usług (obszary
podświetlone na czerwono) mieszkańcy Kobiałki
(12%), Brzezin (13%), Zerzenia (18%), Nowych Włoch
(25%) i Elsnerowa (26%).

Podział mapy według obszarów Miejskiego Systemu Informacji (MSI).
Kolorem szarym oznaczone są obszary, w których zebrano mniej niż 10 odpowiedzi.

OCENA OKOLICY
Odpowiedzi na pytanie “Czy Twoja okolica jest dobrze
wyposażona w miejsca do uprawiania sportu?”
pokazały, że mieszkańcy Warszawy są raczej
zadowoleni z dostępności takich miejsc: 52%
uczestników odpowiedziało “zdecydowanie tak” lub
“raczej tak”.

Dostęp do miejsc uprawiania sportu najlepiej jest
oceniany (obszary podświetlone na zielono) przez
mieszkańców Szczęśliwic (90% odpowiedzi
pozytywnych), Koła (84%), Ursynowa Północnego
(80%), Wrzeciona (78%), Kabat (77%), Natolina (75%)
i Bródna (74%). Najmniej zadowoleni z dostępu do
miejsc uprawiania sportu (obszary podświetlone na
czerwono) są mieszkańcy Rakowa (11%), Wyczółek,
Elsnerowa (12%), Kobiałki, Szamot (18%), Brzezin
(21%) i Grodziska (22%).

Podział mapy według obszarów Miejskiego Systemu Informacji (MSI).
Kolorem szarym oznaczone są obszary, w których zebrano mniej niż 10 odpowiedzi.

OCENA OKOLICY
Odpowiedzi na pytanie “Czy w Twojej okolicy można
uprawiać sport na świeżym powietrzu?” pokazały, że
mieszkańcy Warszawy są dość zadowoleni z
dostępności takich miejsc: 73% uczestników
odpowiedziało “zdecydowanie tak” lub “raczej tak” na
to pytanie.

Dostęp do miejsc uprawiania sportu na świeżym
powietrzu najlepiej oceniają (obszary podświetlone na
zielono) mieszkańcy Szczęśliwic (98% odpowiedzi
pozytywnych), Starej Miłosny (97%), Kabat, Koła
(95%), Wrzeciona (94%) i Bródna-Podgrodzia (92%).
Dostęp do miejsc uprawiania sportu na świeżym
powietrzu najgorzej oceniają (obszary podświetlone
na czerwono) mieszkańcy Rakowa (23%), Mirowa
(24%), Służewca (25%), Szamot (26%) i Wyczółek
(31%)

Podział mapy według obszarów Miejskiego Systemu Informacji (MSI).
Kolorem szarym oznaczone są obszary, w których zebrano mniej niż 10 odpowiedzi.

OCENA OKOLICY
Odpowiedzi na pytanie “Czy w Twojej okolicy hałas
jest zbyt uciążliwy?” pokazały, że mieszkańcy
Warszawy bywają niezadowoleni z tego aspektu
otoczenia: 42% uczestników odpowiedziało
“zdecydowanie tak” lub “raczej tak”.
Obszary o najwyższej uciążliwości hałasu w ocenie
mieszkańców (podświetlone na czerwono) to Odolany
(aż 87% odpowiedzi twierdzących), Szamoty,
Śródmieście Północne, Stara Ochota (72%), Skorosze
(71%) i Śródmieście Południowe (69%). Najrzadziej na
uciążliwość hałasu skarżyli się mieszkańcy Radości
(7%), Kobiałki, Elsnerowa (8%), Tarchomina (13%) i
Zerzenia (20%) (obszary podświetlone na zielono).

Podział mapy według obszarów Miejskiego Systemu Informacji (MSI).
Kolorem szarym oznaczone są obszary, w których zebrano mniej niż 10 odpowiedzi.

OCENA OKOLICY
Odpowiedzi na pytanie “Czy ruch uliczny w Twojej
okolicy jest uciążliwy?” pokazały, że mieszkańcy
Warszawy dość często są niezadowoleni z tego
aspektu otoczenia: 56% uczestników odpowiedziało
“zdecydowanie tak” lub “raczej tak” na to pytanie.
Obszary o najwyższej uciążliwości ruchu ulicznego w
ocenie mieszkańców (podświetlone na czerwono) to
Odolany (aż 92% odpowiedzi pozytywnych),
Śródmieście Północne (79%), Stara Ochota (79%),
Grodzisk (78%), Służewciec (78%) i Śródmieście
Południowe (75%). Najrzadziej na uciążliwość ruchu
ulicznego skarżyli się mieszkańcy Rakowa (25%),
Elsnerowa (26%), Radości (27%), Zerzenia, Kobiałki
(30%), Tarchomina (32%) i Nowych Włoch (33%)
(obszary podświetlone na zielono).
Podział mapy według obszarów Miejskiego Systemu Informacji (MSI).
Kolorem szarym oznaczone są obszary, w których zebrano mniej niż 10 odpowiedzi.

OCENA OKOLICY
Odpowiedzi na pytanie “Czy po Twojej okolicy wygodnie
się chodzi pieszo?” pokazały, że mieszkańcy Warszawy są
umiarkowanie zadowoleni z tego aspektu otoczenia: 15%
uczestników odpowiedziało “zdecydowanie tak” i aż 48%
“raczej tak”.
Najlepsze warunki do poruszania się pieszo w ocenie
respondentów (obszary podświetlone na zielono) są na
Piaskach (93% odpowiedzi pozytywnych), Starym
Żoliborzu, Starych Bielanach, Błoniach Wilanowskich
(89%), Chomiczówce (88%) i Bródnie (87%), Kabatach,
Słodowcu, Ursynowie Północnym i Ursynowie-Centrum
(86%). Najgorsze warunki do poruszania się pieszo w
ocenie respondentów (obszary podświetlone na
czerwono) są na Kobiałce (10%), Brzezinach (14%),
Szamotach (17%), Wyczółkach, Grodzisku (22%), Żeraniu
(23%) i Rakowie (25%).
Podział mapy według obszarów Miejskiego Systemu Informacji (MSI).
Kolorem szarym oznaczone są obszary, w których zebrano mniej niż 10 odpowiedzi.

OCENA OKOLICY
Odpowiedzi na pytanie “Czy z Twojej okolicy łatwo
dotrzeć komunikacją publiczną do innych części miasta?”
pokazały, że mieszkańcy Warszawy są raczej zadowoleni z
dojazdów tym środkiem transportu: 63% uczestników
odpowiedziało “zdecydowanie tak” lub “raczej tak”.
Możliwość dojazdu komunikacją publiczną jest najlepiej
oceniana w obszarach położonych centralnie i wzdłuż linii
metra (obszary podświetlone na zielono): Słodowiec
(100% odpowiedzi pozytywnych), Ursynów Północny,
Śródmieście Południowe (99%), Stary Żoliborz, Nowolipki
(98%), Stara Praga, Muranów, Stare Bielany (96%).
Łatwość dojazdu komunikacją publiczną jest najniżej
oceniana przez mieszkańców Kobiałki (3%), Zerzenia
(20%), Brzezin (22%), Szamot i Wyczółek (23%) (obszary
podświetlone na czerwono).

Podział mapy według obszarów Miejskiego Systemu Informacji (MSI).
Kolorem szarym oznaczone są obszary, w których zebrano mniej niż 10 odpowiedzi.

OCENA OKOLICY
Odpowiedzi na pytanie “Czy z Twojej okolicy łatwo
dotrzeć samochodem do innych części miasta?”
pokazały, że mieszkańcy Warszawy są dość często
zadowoleni z dojazdów tym środkiem transportu: 69%
uczestników odpowiedziało “zdecydowanie tak” lub
“raczej tak” na to pytanie.

Możliwość dojazdu samochodem jest najlepiej
oceniana w obszarach takich jak Gocławek (90%
odpowiedzi pozytywnych), Sady Żoliborskie, Raków
(88%), Stare Bielany (87%), Nowe Włochy (85%),
Chrzanów (83%) i Stary Żoliborz (82%), obszary
podświetlone na zielono. Możliwość dojazdu
samochodem jest najniżej oceniana na Starym
Rembertowie (12%), Kobiałce (33%), Grodzisku (40%)
i Błoniach Wilanowskich (45%), obszary podświetlone
na czerwono.

Podział mapy według obszarów Miejskiego Systemu Informacji (MSI).
Kolorem szarym oznaczone są obszary, w których zebrano mniej niż 10 odpowiedzi.

OCENA OKOLICY
Odpowiedzi na pytanie “Czy z Twojej okolicy łatwo
znaleźć miejsce do zaparkowania samochodu?”
pokazały, że mieszkańcy Warszawy są bardzo rzadko
zadowoleni z dostępności miejsc parkingowych: tylko
26% uczestników odpowiedziało “zdecydowanie tak”
lub “raczej tak” na to pytanie.

Łatwość parkowania jest najlepiej oceniana w
obszarach takich jak Stara Miłosna (83% odpowiedzi
pozytywnych), Radość (80%), Zerzeń (70%) i
Tarchomin (59%), obszary podświetlone na zielono.
Łatwość parkowania jest najsłabiej oceniana na
Wyczółkach (tylko 2% odpowiedzi pozytywnych),
Starej Pradze (3%), Służewcu (4%), Odolanach (5%),
Mirowie, Rakowie i Błoniach Wilanowskich (6%),
obszary podświetlone na czerwono.
Podział mapy według obszarów Miejskiego Systemu Informacji (MSI).
Kolorem szarym oznaczone są obszary, w których zebrano mniej niż 10 odpowiedzi.

OCENA OKOLICY
Odpowiedzi na pytanie “Czy z Twojej okolicy łatwo
dotrzeć rowerem do innych części miasta?” pokazały,
że mieszkańcy Warszawy są dość często zadowoleni z
dojazdów tym środkiem transportu: 68% uczestników
odpowiedziało “zdecydowanie tak” lub “raczej tak”.
Możliwość dojazdu rowerem jest najlepiej oceniana w
obszarach takich jak Rakowiec (93%), Nowolipki
(90%), Odolany, Sielce (89%), Słodowiec (86%),
Czyste (85%), Wyględów i Błonia Wilanowskie (84%),
obszary podświetlone na zielono. Możliwość dojazdu
rowerem jest najsłabiej oceniana w takich obszarach
jak Kobiałka (15%), Stara Miłosna (32%), Brzeziny
(35%), Radość (36%), Grodzisk (38%) i Elsnerów
(40%), obszary podświetlone na czerwono.

Podział mapy według obszarów Miejskiego Systemu Informacji (MSI).
Kolorem szarym oznaczone są obszary, w których zebrano mniej niż 10 odpowiedzi.

OCENA OKOLICY
Podsumowanie ocen dla dzielnic pokazuje, że mieszkańcy Warszawy wysoko oceniają ogólną jakość zamieszkiwania w okolicy (aż 86% pozytywnych
ocen). Dobrze oceniana jest łatwość docierania do innych części miasta komunikacją publiczną (69% ocen pozytywnych), możliwość uprawiania
sportu na świeżym powietrzu (73%), bliskość parków i lasów (70%) i obecność terenów zieleni, w których można odpocząć w pobliżu miejsca
zamieszkania (72%). Jednocześnie mieszkańcy miasta są często niezadowoleni z łatwości znalezienia miejsca do zaparkowania samochodu (tylko 26%
ocen pozytywnych) oraz dostępności miejsc rozrywki i wydarzeń kulturalnych (32%). W wielu obszarach uciążliwy jest także ruch uliczny (42%).

Kolorem szarym oznaczyliśmy pytania o negatywne cechy otoczenia. W tych pytaniach wyjątkowo kolorem czerwonym oznaczyliśmy wysoki udział odpowiedzi twierdzących ("raczej
tak" i "zdecydowanie tak")

MIEJSCA
WYMARZONE
Uczestnicy ankiety wskazali 6257 miejsc, w których
chcieliby zamieszkać. Wśród nich najczęściej
wskazywane były:
1. Stary Żoliborz
2. Powiśle
3. Saska Kępa
4. Solec / Ujazdów
5. Stary Mokotów / Sielce
6. Filtry
7. Stare Bielany
8. Wyględów
9. Śródmieście Północne
10. Stary Mokotów
11. Port Praski
12. Wierzbno

PREFERENCJE
Uczestnicy ankiety wskazali 13762 miejsca, które ich
zdaniem należy chronić przed zabudową. Na mapie
naniesiono kolorami miejsca o różnym zagęszczeniu
wskazań. Spośród nich wyznaczono 400 często
wskazywanych miejsc, głównie terenów otwartych,
zielonych i ogródków działkowych, w tym m.in.:
• Błonia Kamionkowskie na Pradze Południe
• ROD im. Obrońców Pokoju na Wierzbnie
• Tereny zielone WSM Wawrzyszew na Bielanach
• Pas zieleni między Wałem Miedzeszyńskim a ul. Bora
Komorowskiego na Pradze Południe
• Park Górczewska na Bemowie
• ROD Kinowa na Pradze Południe
• Przestrzenie między budynkami pomiędzy ul.
Woronicza, Racjonalizacji i Konstruktorską na
Służewcu

PREFERENCJE
Uczestnicy ankiety wskazali 11882 miejsc, gdzie według
nich można urządzić nowe tereny zieleni i rekreacji. Na
mapie naniesiono kolorami miejsca o różnym
zagęszczeniu wskazań. Spośród nich wyznaczono 380
często wskazywanych miejsc, głównie terenów
otwartych, poprzemysłowych i pokrytych roślinnością, w
tym m.in.:
• Przestrzenie między budynkami i wzdłuż torów
pomiędzy ul. Woronicza, Racjonalizacji i
Konstruktorską na Służewcu

• Tereny kolejowe między ul. Ordona i Jana Kazimierza
na Odolanach
• Otoczenie stacji PKP Zacisze-Wilno na Elsnerowie
• Plac Defilad w Śródmieściu
• Pas zieleni między Wałem Miedzeszyńskim a ul. Bora
Komorowskiego na Pradze Południe
• Dawne tereny PGR Bródno na Targówku

PREFERENCJE
Uczestnicy ankiety wskazali 7264 miejsca, gdzie według
nich można umieścić nową zabudowę. Na mapie
naniesiono kolorami miejsca o różnym zagęszczeniu
wskazań. Spośród nich wyznaczono 190 często
wskazywanych miejsc, często terenów poprzemysłowych,
kolejowych i ogródków działkowych. Wśród nich m.in.:

• Plac Defilad w Śródmieściu
• ROD Dworzec Gdański na Muranowie
• Tereny kolejowe między ul. Ordona i Jana Kazimierza
na Odolanach
• Tereny przy ul. Nowy Służewiec na Ursynowie
• Tereny kolejowe między Dworcem Wileńskim, Aleją
„Solidarności” i ul. Białostocką na Pradze Północ

• Teren między Alejami Jerozolimskimi, ul. Chmielną i
Aleją Jana Pawła II w Śródmieściu (Varso Tower)

PREFERENCJE
Preferencje wskazywane przez uczestników badania często były
ze sobą sprzeczne. By stwierdzić, które z nich przeważały na
danym terenie, obliczono różnicę między liczbą przeciwstawnych
wskazań. Do miejsc, gdzie preferencje za umieszczeniem nowej
zabudowy przeważają nad preferencjami za ochroną przed nową
zabudową, należą m.in.:
•

Otoczenie skrzyżowania ulic Indiry Gandhi i Cynamonowej

•

Tereny ROD Dworzec Gdański

•

Teren między ul. Czerniakowską a Polkowską na Mokotowie

•

Teren przy ul. Nowy Służewiec na Ursynowie

Do miejsc, gdzie przeważają preferencje za ochroną przed nową
zabudową, należą m.in.:
•

Park Górczewska na Bemowie

•

Błonia Kamionkowskie na Pradze Południe

•

Tereny zielone WSM Wawrzyszew na Bielanach

•

Teren zielony między ul. Koński Jar a Zaolziańską na Ursynowie

PREFERENCJE
Obliczono także różnicę między preferencjami, by na danym
terenie umieścić nową zabudowę, a preferencjami, by na tych
terenach urządzić nowe tereny zieleni. Do miejsc, gdzie
preferencje za umieszczeniem nowej zabudowy przeważają,
należą m.in.:
• Tereny ROD Dworzec Gdański
• Teren między Alejami Jerozolimskimi, ul. Chmielną i Aleją
Jana Pawła II w Śródmieściu (Varso Tower)
• Otoczenie skrzyżowania ulic Indiry Gandhi i
Cynamonowej
• Teren między ul. Czerniakowską a Polkowską na
Mokotowie
Do miejsc, gdzie przeważają preferencje za urządzeniem
nowych terenów zieleni i rekreacji, należą m.in.:
• Przestrzenie między budynkami i wzdłuż torów pomiędzy
ul. Woronicza, Racjonalizacji i Konstruktorską na
Służewcu
• Otoczenie stacji PKP Zacisze-Wilno na Elsnerowie
• Teren pomiędzy ulicami Stanisławowską, Mińską i

PREFERENCJE
Aby uwypuklić obszary, w których występuje niezgodność
zgłaszanych preferencji, wyliczono wskaźnik potencjalnego
konfliktu preferencji. Przyjmuje on wysokie wartości w miejscach,
które są często wskazywane i mają podobne liczby wskazań
różnego rodzaju. Do miejsc o najwyższym potencjale konfliktu
należą m.in.:
•

Teren między ul. Marymoncką, Sacharowa i Żeromskiego
(Serek Bielański) na Bielanach

•

Ogródki działkowe między ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego,
gen. Fieldorfa „Nila” i Perkuna na Gocławiu

•

Teren między ul. Nowy Służewiec, Kłobucką, a stacją KM
Warszawa Okęcie na Ursynowie

•

Teren między ul. Bokserską, archiwum IPN a torami kolejowymi
na Ursynowie

•

Teren wokół skrzyżowania ulic Racjonalizacji i Konstruktorskiej
na Służewcu (Nowy Mokotów)

Na terenach tych przeważają sugestie, by urządzić tereny zieleni i
rekreacji, są wskazania by chronić je przed zabudową, a także by
umieścić tam nową zabudowę.

PRZESIADKI
Uczestnicy ankiety wskazali 8345 problematycznych dla
nich węzłów przesiadkowych. Na mapę naniesiono 290
najczęściej wskazywanych miejsc. Na kolejnych stronach
opisanych jest 10 z nich:
1.

Warszawa Śródmieście – Metro Centrum

2.

Metro Wilanowska

3.

Warszawa Centralna

4.

Rondo Unii Europejskiej

5.

Rondo Wiatraczna

6.

Metro Świętokrzyska

7.

Połczyńska/Sochaczewska – Chrościckiego

8.

Aleja Zieleniecka – Stadion Narodowy

9.

Rondo Daszyńskiego

10. Dworzec Wileński

PRZESIADKI
Lokalizacja: Warszawa Śródmieście – Metro Centrum, l. oznaczeń: 351
Ankietowani wskazali, że największym problemem jest brak podziemnego
połączenia pomiędzy metrem a dworcami (113 wskazań). Utrudnieniem
dla mieszkańców jest brak przejść dla pieszych (78 wskazań), a co za tym
idzie konieczność korzystania z przejść podziemnych (42). Natłok ludzi
(22), w szczgólności w godzinach szczytu oraz duże odległości pomiędzy
przystankami (32) stają się istotnym problemem. Ankietowani zwrócili
uwagę na niedogodności z dojściem do przejść podziemnych z dużymi
przedmiotami (21), a mowa tu o rowerze, walizkach czy wózku dziecięcym.
Przestrzeń w obrębie węzła przesiadkowego jest niedostosowana do osób
niepełnosprawnych (18), powiązane jest to ze źle funkcjonującymi windami
(17) czy dużą ilością schodów (16), szczególnie między metrem a dworcami
(19). Pasażerowie skarżą się na niezrozumiałe informacje na temat
przystanków (17), między innymi o kierunku odjazdu oraz oznakowań w
uciążliwych przejściach podziemnych (14). Brak dogodnego dojścia (7) oraz
niedostosowanie wielkości (10) przystanków, zaśmiecona (6) i chaotycznie
rozplanowana (7) przestrzeń czy zniszczone chodniki, stanowią istotne
problemy infrastrukturalne. Mieszkańcy wskazali brak połączeń między
różnymi środkami komunikacji miejskiej (6) i zbyt długi czas przesiadki (4),
co może być powiązane ze złym rozplanowaniem rozkładu jazdy (2).

PRZESIADKI
Lokalizacja: Metro Wilanowska, l. oznaczeń: 216
Największym problemem wybranego węzła przesiadkowego jest duża
odległość pomiędzy stacją metra a pętlą autobusową oraz przystankiem
tramwajowym (77 wskazań). Źle rozplanowane ciągi piesze (37),
pokonywanie dużych odległości, powiązane z dużym rozproszeniem węzła
komunikacyjnego są istotnym problemem dla mieszkańców. Korki na ul.
Wilanowskiej (21) oraz źle rozplanowany rozkład jazdy (10), powodują
opóźnienia autobusów. Ankietowani wskazują na potrzebę utworzenia linii
tramwajowej do Wilanowa (15). Wymieniane są różne utrudnienia i
negatywne cechy węzła, w tym chaos przestrzenny (17), nielegalnie
funkcjonujące stragany (8), brak chodników (18) oraz niezrozumiała
informacja na temat pobliskich przystanków (15). Pętla autobusowa
posiada niedostosowane wielkością przystanki (4). Brakuje tam też wiat dla
pasażerów (2). Dodatkowo wspominany jest brak wystarczającej
infrastruktury rowerowej (5) i zbyt mała liczba miejsc na parkingu
Park&Ride (3).

PRZESIADKI
Lokalizacja: Warszawa Centralna, l. oznaczeń: 173
Najczęściej pojawiającym się problem w wypowiedziach ankietowanych
jest brak przejść dla pieszych (53 wskazania), szczególnie przy przystanku
tramwajowym. Dużym utrudnieniem komunikacyjnym jest brak wind (24
wskazania) oraz duża liczba schodów (8), co za tym idzie niedogodności
związane z poruszaniem się z wózkiem dziecięcym (23) czy
niedostosowana przestrzeń dla osób niepełnosprawnych (13). Konieczne
jest korzystanie z przejść podziemnych (14). Problemem jest duża
odległość dotarcia do metra (11) oraz dystans pomiędzy Dworcem
Centralnym i Dworcem Śródmieście (6). Dodatkowo ankietowani wskazują
na niezrozumiałą informację dotyczącą zlokalizowania przystanków (14), w
tym peronów PKP.

PRZESIADKI
Lokalizacja: Rondo Unii Europejskiej, l. oznaczeń: 154
Najczęstszym wskazywanym problem komunikacyjnym jest brak przejść
dla pieszych (48 wskazań), a konsekwencją tego jest konieczność
korzystania z kładek (23). Istotnym utrudnieniem dla mieszkańców są korki
(35) w Alei Wilanowskiej, co skutkuje opóźnieniami autobusów.
Ankietowani zwracają uwagę na potrzebę utworzenia linii tramwajowej w
stronę Wilanowa (6). Układ ronda Unii Europejskiej stwarza problemy w
przemieszczaniu się związane z dużymi odległościami między przystankami
(14), koniecznością poruszania się kładkami (11), oddaleniem przejść dla
pieszych (15) oraz niefunkcjonalnymi i awaryjnymi windami (10). Problemy
te wymieniane są niekiedy w kontekście niedostosowania przestrzeni do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami (3).

PRZESIADKI
Lokalizacja: Rondo Wiatraczna, l. oznaczeń: 123
Duże odległości między przystankami (47 wskazań) autobusowymi oraz
tramwajowymi, stanowią największy problem dla ankietowanych. Wskazują
oni na duże odległości od przejść dla pieszych do przystanków (19) oraz
długi czas zmiany świateł (10). Niedogodności przy przesiadkach między
środkami transportu (15), wynikają ze złego zlokalizowania przystanków
(12) oraz braku informacji o kierunkach odjazdów komunikacji (14). Od
strony al. Waszyngtona mieszkańcy wskazują brak przejść dla pieszych (12)
oraz sygnalizacji świetlnej (6).

PRZESIADKI
Lokalizacja: Metro Świętokrzyska, l. oznaczeń: 117
Ankietowani wskazali kluczowy problem węzła przesiadkowego, czyli
wąskie przejście pomiędzy liniami metra (88 wskazań). Natłok ludzi (27), w
szczególności w godzinach szczytu oraz niedostosowanie wielkości stacji
metra (7) do takiej liczby osób, stanowią utrudnienia komunikacyjne dla
mieszkańców. Częste awarie ruchomych schodów (6) i niezrozumiała
informacja o kierunkach przemieszczania się w stronie peronów (8),
powodują chaos i dezorientację pasażerów.

PRZESIADKI
Lokalizacja: Połczyńska/Sochaczewska - Chrościckiego, l. oznaczeń: 109
Kluczowym problemem wskazanego węzła przesiadkowego jest brak ciągu
pieszo-rowerowego (94) między skrzyżowaniem Połczyńskiej z
Sochaczewską a ulicą Chrościckiego na wysokości straży pożarnej.
Respondentom brakuje również dogodnego połączenia autobusowego na
tym odcinku (83). Kwestie te poruszane są przez uczestników ankiety w
kontekście budowy nowej stacji metra.

PRZESIADKI
Lokalizacja: Aleja Zieleniecka – Stadion Narodowy, l. oznaczeń: 105
Ważnymi problemami w kontekście wskazanego miejsca przesiadkowego
są zbyt długi czas zmiany świateł sygnalizacji świetlnej (26) oraz duże
odległości między przystankami (25) – wynika to z dużej liczby wysp
między jezdniami i przystankami autobusowymi i tramwajowymi.
Niedogodne przesiadki (16) oraz długi czas oczekiwania (9) na transport
miejski, stanowią utrudnienia dla mieszkańców. Powodem takich
problemów może być złe zlokalizowanie przystanków (6) oraz oddalone
przejścia dla pieszych (11).

PRZESIADKI
Lokalizacja: Rondo Ignacego Daszyńskiego, l. oznaczeń: 105
Istotnym problemem dla mieszkańców jest brak dogodnego wyjścia ze
stacji metra (37) w różnych kierunkach. Źle funkcjonująca sygnalizacja
świetlna (21), która posiada za krótki cykl świetlny jest utrudnieniem dla
pieszych pokonujących rondo Daszyńskiego. Układ komunikacyjny ronda,
skutkuje dużymi odległościami między przystankami (15). Pojawiły się
sugestie, by problem ten rozwiązać za pomocą przejść podziemnych (12).
Poruszona została kwestia spóźnień (2) i niedostosowanej liczby
autobusów (2).

PRZESIADKI
Lokalizacja: Dworzec Wileński, l. oznaczeń: 102
Natłok osób (21) związany z małą przepustowością przystanków i wejść do
metra oraz wąskie przystanki (6) stanowią utrudnienie komunikacyjne dla
mieszkańców. Przystanki są oddalone od siebie (15) oraz brakuje przejść
dla pieszych (12) przez ul. Targową. Występują opóźnienia autobusów (4)
oraz korki (7) na al. Solidarności, co zdaniem ankietowanych utrudnia
przesiadki między środkami transportu (4). Informacja o kierunkach
odjazdów komunikacji jest niezrozumiała (3),
a przestrzeń wokół przystanków jest zaśmiecona (5).

UCZESTNICY
Geoankieta cieszyła się
największym zainteresowaniem
wśród osób w wieku 20 – 49 lat.
Osoby z tej grupy stanowiły 88%
uczestników ankiety, podczas gdy
stanowią tylko ok. 43% wszystkich
mieszkańców miasta.

Grupy niedostatecznie
reprezentowane to mieszkańcy w
wieku poniżej 20 (2%
respondentów, 17% mieszkańców)
i powyżej 50 lat (10%
respondentów, 40% mieszkańców)
Jest to typowy wynik dla badań z
użyciem internetu i należy go
wziąć pod uwagę podczas
interpretacji wyników.
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UCZESTNICY
Geoankietę zdecydowanie częściej
wypełniały osoby z wyższym
wykształceniem. Grupa ta jest
reprezentowana przez 84%
uczestników ankiety, podczas gdy
wśród mieszkańców Warszawy
ten odsetek wynosi 40%.

Grupy niedostatecznie
reprezentowane to mieszkańcy z
wykształceniem średnim (15%
respondentów, 39% mieszkańców)
oraz zawodowym lub
podstawowym (1% respondentów,
21% mieszkańców)
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Wyższe

UCZESTNICY
Geoankietę najczęściej wypełniali mieszkańcy Włoch i
Wesołej - 22 uczestników na każdy 1 tysiąc
mieszkańców. Rzadziej wypełniali ją mieszkańcy
Śródmieścia – 6 uczestników na każdy 1 tysiąc
mieszkańców.

UCZESTNICY
Geoankietę można było wypełniać
przez 18 tygodni, od 12 września
2018 do 9 stycznia 2019.
Największym zainteresowaniem
ankieta cieszyła się w ostatnich
tygodniach, między 31 grudnia
2018 a 9 stycznia 2019 (wypełniło
ją wtedy odpowiednio 12 i 20%
wszystkich uczestników) oraz w
tygodniu rozpoczynającym się 26
listopada 2018 (13%
uczestników).

Zwroty ankiet w czasie
wg tygodni badania
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UCZESTNICY
Jako źródło informacji o badaniu
geoankietowym respondenci w
zdecydowanej większości
wskazywali media
społecznościowe (81%), a w
dalszej kolejności – rodzinę lub
znajomych (14%) oraz Urząd
Miasta lub Dzielnicy (5%).
Respondenci mogli wskazać więcej
niż jedno źródło.

Źródło informacji o badaniu
(możliwy wybór więcej niż 1 odpowiedzi)
0%
Z mediów społecznościowych

Od rodziny lub znajomych

Ze strony Urzędu Miasta lub Dzielnicy

Z mediów konwencjonalnych

Z ogłoszeń lub plakatów
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INFORMACJE O KONSULTACJACH
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Urzędu m.st. Warszawy

BADANIE GEOANKIETOWE WYKONALI:
Zespół Heksagon.org:
Michał Czepkiewicz
Cezary Brudka
Adam Rozynkowski
Michał Hejza

DZIĘKUJEMY
ZA WSZYSTKIE OPINIE!

