
ANKIETA KONSULTACYJNA 
 

Ankieta skierowana jest do mieszkańców obszaru oddziaływania Projektu pn.: „Zwiększenie 

przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk (Kątne/Świercze)”. Pozwoli ona na 

zidentyfikowanie potrzeb oraz oczekiwań społeczności lokalnych, umożliwi także zebranie opinii 

i rekomendacji w zakresie zaproponowanych wstępnie korytarzy nowoprojektowanych linii 

kolejowych.  

Ankieta jest dobrowolna, a pozyskane z niej informacje zostaną wykorzystane wyłącznie w celu 

prawidłowego przygotowania analiz technicznych dla Projektu.  

W ramach konsultacji społecznych, uwagi i wnioski do prezentowanych materiałów, zawarte 

w niniejszym formularzu można przekazać w następujący sposób: 

− wysyłając ankietę na adres e-mail: ankieta@databout.pl 

− wysyłając ankietę na adres pocztowy Databout sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 

02-366 Warszawa – z dopiskiem „Konsultacje społeczne” 

Zapraszamy do udziału w procesie konsultacyjnym w terminie do dnia 18 grudnia 2020 r. 

włącznie.  

 

Prosimy o wskazanie miejsca Pana/Pani zamieszkania (gmina): 

☐ Czosnów ☐ Marki ☐ Strachówka 

☐ Dąbrówka ☐ Nasielsk ☐ Tłuszcz 

☐ Jabłonna ☐ Nieporęt ☐ Warszawa 

☐ Jadów ☐ Nowy Dwór Mazowiecki ☐ Wieliszew 

☐ Klembów ☐ Pomiechówek ☐ Wołomin 

☐ Kobyłka ☐ Poświętne ☐ Ząbki 

☐ Legionowo ☐ Radzymin ☐ Zakroczym 

☐ Leoncin ☐ Serock  

   

Prosimy o wskazanie miejscowości w której Pan/Pani obecnie zamieszkuje  

 

  

mailto:ankieta@databout.pl


Prosimy o wskazanie przedziału wiekowego, do którego Pan/Pani się kwalifikuje: 

☐ poniżej 18 lat 

☐ 18 – 26 lat 

☐ 26 – 44 lata 

☐ 45 – 64 lata 

☐ powyżej 64 lat 

Jak często podróżuje Pan/Pani pociągiem?  

☐ WCALE ☐ BARDZO RZADKO ☐ 
KILKA RAZY 
W MIESIĄCU ☐ 

KILKA RAZY 
W TYGODNIU ☐ CODZIENNIE 

Jak często podróżuje Pan/Pani autobusem regionalnym?  

☐ WCALE ☐ BARDZO RZADKO ☐ 
KILKA RAZY 
W MIESIĄCU ☐ 

KILKA RAZY 
W TYGODNIU ☐ CODZIENNIE 

Jak często podróżuje Pan/Pani samochodem?  

☐ WCALE ☐ BARDZO RZADKO ☐ 
KILKA RAZY 
W MIESIĄCU ☐ 

KILKA RAZY 
W TYGODNIU ☐ CODZIENNIE 

Prosimy o wskazanie głównych kierunków odbywanych podróży:  

regionalnych 

 

międzyregionalnych 

 

  



Prosimy o wskazanie zidentyfikowanych istotnych problemów transportowych występujących w obszarze 
Państwa gminy: 

☐ Zatłoczenie na drogach 

☐ Utrudniony dostęp do stacji kolejowych 

☐ Niewystarczające liczba miejsc parkingowych 

☐ Nieodpowiednia lokalizacja przystanków transportu publicznego 

☐ Niedostosowana oferta przewozowa 

☐ Brak dogodnych przesiadek w transporcie publicznym 

☐ Utrudnione dojście do peronów 

☐ Ograniczona dostępność do węzłów przesiadkowych 

☐ Występowanie obszarów bez zapewnionej obsługi transportem publicznym 

☐ 
Niedostosowanie stacji oraz przystanków kolejowych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o 
ograniczonej mobilności 

☐ Zły stan techniczny infrastruktury drogowej 

☐ Inne 

Prosimy o uszczegółowienie zidentyfikowanych problemów wskazanych powyżej: 

 

  



Prosimy o wskazanie Państwa oczekiwań w zakresie dostosowania infrastruktury kolejowej znajdującej się 
na terenie Pana/Pani gminy 

☐ Budowa dodatkowej stacji/przystanków osobowych 

☐ Likwidacja stacji/przystanku osobowego 

☐ Zmiana lokalizacji przystanku osobowego 

☐ Modernizacja infrastruktury około przystankowej (np. perony, wiaty) 

☐ Wprowadzenie sytemu dynamicznej informacji pasażerskiej 

☐ Przystosowanie infrastruktury stacyjnej do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach ruchowych 

☐ Budowa parkingów typu „Parkuj i Jedź” 

☐ Budowa/remont przejścia podziemnego 

☐ Budowa/remont kładki nad torami 

☐ Budowa dróg dojazdowych 

☐ Budowa przejazdów kolejowych 

☐ Likwidacja przejazdów kolejowych 

☐ Inne 

Prosimy o uszczegółowienie oczekiwań wskazanych powyżej: 

 

  



Prosimy o wskazanie Państwa oczekiwań w zakresie realizacji kolejowych usług przewozowych 

☐ Rozszerzenie oferty przewozowej (np. stworzenie nowych lub wydłużenie istniejących relacji pociągów) 

☐ Skrócenie czasów przejazdu 

☐ Zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów 

☐ Zwiększenie poziomu skomunikowania pociągów (stworzenie możliwości przesiadki do innego pociągu) 

☐ Integracja z innymi środkami transportu publicznego 

☐ Nowe rozwiązania taryfowo - biletowe 

☐ Zwiększenie komfortu podróży  

☐ Poprawa bezpieczeństwa 

☐ Inne 

Prosimy o uszczegółowienie oczekiwań wskazanych powyżej: 

 

  



Prosimy o wskazanie preferowanego przebiegu/korytarza nowej linii kolejowej na odcinku Warszawa Praga 
– Nasielsk/Kątne/Świercze 

☐ WARIANT 1 

☐ WARIANT 2 

☐ WARIANT 3 

Czy proponowana lokalizacja nowych przystanków kolejowych Warszawa TMP oraz Warszawa Rondo Żaba 
jest przez Państwa akceptowalna? 

☐ Tak 

☐ Nie (jeżeli nie, prosimy o wyjaśnienie dlaczego) 

  

Czy widzą Państwo konieczność zmiany lokalizacji istniejących przystanków osobowych w obszarze 
Projektu? 

☐ Tak 

☐ Nie 

Prosimy o uzasadnienie odpowiedzi oraz wskazanie koniecznych z Państwa punktu widzenia zmian 
w lokalizacji przystanków 

 

  



Prosimy o przekazanie dodatkowych informacji dotyczących realizacji Projektu, które są istotne  
z Państwa punktu widzenia 

 

  



Klauzula informacyjna 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Databout Sp. z o.o.; Dane kontaktowe: ul. Bitwy Warszawskiej 

1920 r. nr 7, 02-366 Warszawa; Tel.: 22 492 71 00; E-mail: rodo@databout.pl 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu analizy informacji dotyczącej zadania opracowania 

dokumentacji przedprojektowej dla Projektu „Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia – 

Nasielsk (Kątne/Świercze) w ramach projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”  

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE. 

Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie stronom postępowania oraz podmiotom przetwarzającym dane na 

podstawie zawartych umów. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez 

okres przewidzianej prawem archiwizacji akt sprawy. 

Osobie, której dotyczą dane osobowe, przysługuje: 

Prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na warunkach określonych 

w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; 

Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Udostępnienie danych jest wymogiem 

ustawowym i stanowi warunek rozpatrzenia lub załatwienia wniosku.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.  

 

 

 

_______________         _________________ 

Imię i nazwisko            Podpis 

 


