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ANKIETA- BADANIE ZADOWOLENIA KLIENTA

1. Jak oceniasz ziele ń miejsk ą w Gliwicach (parki, skwery, ziele ńce)?

bardzo dobrze dobrze dostatecznie niedostatecznie

2. Gliwice s ą „zielonym” miastem w stopniu:

wystarczającym niewystarczającym nie mam zdania

3. Jak cz ęsto sp ędzasz wolny czas (wypoczywasz) na terenach zieleni (np. parkach, skwerach)
    w Gliwicach?

bardzo często często rzadko wcale

4. Jaki jest Twój ulubiony park/las w Gliwicach? (w ybierz jedn ą odpowied ź)

Park Chopina  (przy ul. Fredry)
Park Chrobrego  (przy ul. Akademickiej,
w pobliŜu Politechniki Śląskiej)

Park Starokozielski
(pomiędzy ul. Kozielską i Andersa)

Plac Grunwaldzki
(ul. Zawiszy Czarnego i ul. Sobieskiego)

Park Leśny  (przy ul. Chorzowskiej) inny ........................................................................

5. Jaki jest Twój ulubiony skwer/zieleniec w Gliwic ach? (wybierz jedn ą odpowied ź)

Skwer Bottrop
(pomiędzy ul. Wieczorka i Młyńską)

Plac Rzeźniczy
(ul. Górnych Wałów i ul. Raciborska)

Plac Mickiewicza  (pomiędzy ulicami
Korfantego, Swiętokrzyską, Wieczorka)

Skwer Nacka
(przy ul. Toszeckiej i ul. Świętojańskiej)

Radiostacja Gliwicka
(przy ul. Tarnogórskiej)

Skwer Dessau
(przy Katedrze i ul. Jana Pawła II)

Skwer Doncaster  (za Urzędem Miejskim) inne ........................................................................

6. Czy podobaj ą Ci si ę kwietniki przestrzenne (tj. samochód przy ul. Dwor cowej, fortepian
    w Parku Chopina itp.) w Gliwicach?

tak nie

7. Podaj nazw ę miejsca (skwer, zieleniec lub park) w Gliwicach, w  którym Twoim zdaniem ziele ń
    jest zaniedbana?

8. Czego najbardziej wg Pana/Pani brakuje w parkach  i na skwerach?
    (wybierz jedn ą odpowied ź)

drzew i krzewów
trawników kwietników

liściastych iglastych

inne

9. Płeć 10. Wiek

kobieta męŜczyzna do 25 lat
26 – 40

lat
41 – 60

lat
Pow. 60

lat

Ankieta oraz tereny zieleni administrowanej przez MZUK znajdują się na stronie www.mzuk.pl
w zakładce Zieleń. Zestawienie wyników ankiety raz na kwartał i na koniec roku.

 Dziękujemy za wypełnienie ankiety


