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1. Wprowadzenie 

Partycypacja społeczna odgrywa istotną rolę w tworzeniu dokumentów strategicznych na terenie 

gminy.  

Przedmiotem niniejszego raportu jest przedstawienie pełnej informacji z przebiegu konsultacji 

społecznych dotyczących opracowania Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Mosina 

na lata 2020 – 2040. 

2. Przedmiot konsultacji 

Przedmiotem konsultacji było poznanie opinii interesariuszy Gminy Mosina na temat projektu 

uchwały Rady Miejskiej w Mosinie dotyczącej Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy 

Mosina na lata 2020 – 2040. 

3. Podstawa prawna 

Konsultacje społeczne przeprowadzono zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713) oraz z § 6 uchwały Nr XLVII/367/05 Rady 

Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina. 

4. Termin konsultacji 

Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie przyjęcia Strategii 

Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Mosina na lata 2020 – 2040 odbyły się w terminie 

od 18 maja 2020 r. do 7 czerwca 2020 r.  

5. Forma i tryb konsultacji 
 

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Elektromobilności 

dla Gminy Mosina na lata 2020 – 2040 wraz z załącznikiem był dostępny:  

1) na stronie internetowej www.mosina.pl, 

2) na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.mosina.wokiss.pl, 
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3) w Referacie Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi, Biurze Obsługi 

Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.  

4) na platformie internetowej Gminy Mosina dedykowanej procesowi konsultacji 

społecznych: www.mosina.konsultacjejst.pl  

W ramach konsultacji przewidziano następujące formy zbierania uwag:  

1) w postaci papierowej (dostarczenie na adres: Urząd Miejski w Mosinie, Pl. 20 Października 

1; 62-050 Mosina) 

2) w formie internetowej (poprzez wykorzystanie platformy internetowej dedykowanej 

procesowi konsultacji społecznych – adres www.mosina.konsultacjejst.pl) 

3) w formie elektronicznej (formularz zgłaszania uwag wypełniony elektronicznie i odesłany 

na adres mailowy: elektromobilnosc@mosina.pl)  

6. Przebieg konsultacji 

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Mosinie pozwoliły zweryfikować na ile 

konsultowany projekt uchwały zaproponowany przez Burmistrza Gminy Mosina odpowiada na 

potrzeby interesariuszy dotyczących rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Mosina.  

 

7. Złożone uwagi  

Uwagi zostały zgłoszone przez jednego interesariusza, wpłynęły one drogą elektroniczną. 

Informacje o zgłoszonych uwagach oraz stanowisko Urzędu i stopień uwzględnienia uwag 

przedstawiono w poniższej tabeli.  

 

Lp. 

 

 

Część dokumentu, 

którego dotyczy uwaga 

(numer strony, rozdział) 

 

Treść uwagi 

(propozycja zmian): 
Uzasadnienie: Stanowisko Urzędu 

1. 

 

 

Str.13 

Na terenie sołectw 

Czapury, Pecna, 

Krosno, Daszewice oraz 

Rogalinek mieszka 

 

 

35% wszystkich 

mieszkańców 

W tych 5 

sołectwach 

mieszka łącznie  

11 197 

mieszkańców, 

w Mosinie 13 809 

Uwzględniono. 
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powyżej 5 % wszystkich 

mieszkańców. 

w pozostałych 

miejscowościach 

 7 446 

2. 

 

Str.17 

tempie, Władze Gminy 

będą musiały rozważyć 

wyhamowanie 

intensywnych procesów 

osadniczych z kilku 

względów, przede 

wszystkim z uwagi na 

ograniczone środki na 

inwestycje komunalne, 

powierzchnie terenów 

pod zabudowę oraz 

możliwości 

transportowe Gminy. 

władze gminy 

Brak 

uzasadnienia aby 

wyrazy pospolite 

– władza, gmina 

pisać z wielkiej 

litery. 

W całym 

dokumencie bez 

uzasadnienia 

pisana jest gmina 

z wielkiej litery: 

mieszkańcy 

gminy 

ale Burmistrz 

Gminy Mosina 

Uwzględniono. 

 

Str. 17 

480 tyś. m3 /dobę. 

Średnia głębokość ujęć 

wynosi tu 60 m. Są to 

utwory czwartorzędu w 

dolinach kopalnych. W 

przypadku GZWP 150 

Pradolina Warszawsko- 

Berlińska, szacunkowe 

zasoby dyspozycyjne 

wynoszą 456 tyś. 

 

tys 

 

skrót „tyś.” jest 

niepoprawny 

Uwzględniono. 

3. 

 

Str. 18 

Podobny trend jest 

obserwowany na 

terenie innych Gmin w 

pobliżu dużych 

ośrodków miejskich. 

 

 

gmin 

cały dokument – 

naprzemienne 

pisanie słowa 

„gmina” raz 

wielką raz małą 

literą 

Uwzględniono. 

4 

Str. 19 

Południowa część 

gminy to obszar 

zasobowy ujęcia wody 

„Mosina-Krajkowo”, 

zaopatrującego w 

wodę miasto Poznań i 

Aglomerację 

 

 

 

w mojej ocenie 

to południowo 

wschodnia część, 

 

Ujęcie wody w 

Krajkowie nie jest 

jedynym ujęciem 

Uwzględniono. 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://ekozlot.pl/narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-gospodarki-wodnej-honorowy-patronat-dla-2-edycji-zlotu-samochodow-elektrycznych-hybrydowych/&psig=AOvVaw3ShQtkL0QvrlheLhd42kJH&ust=1581604418153000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMitpuOdzOcCFQAAAAAdAAAAABAJ
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Poznańską, które 

zaopatruje 70 % 

Aglomeracji 

Poznańskiej w wodę. 

To aktualnie jedyne 

takie miejsce w obrębie 

stu kilometrów od 

Poznania. Ujęcie 

Mosina – Krajkowo jest 

jedynym źródłem wody 

do picia, uzyskiwanej 

procesem infiltracji z 

zasobów podziemnych 

i z rzeki Warty.  

Teren ten zajmuje 1/3 

gminy Mosina - to 

ponad 58 kilometrów 

kwadratowych i jest 

ściśle chroniony 

infiltracyjnym. 

Ujęcie w Dębinie 

także jest tego 

typu ujęciem.  

Ściśle – to 

określenie 

nieprecyzyjne – 

mamy dwie strefy  

ochrony – 

bezpośrednią i 

pośrednią. 

5 

s. 21 Na podstawie 

przeprowadzonej 

inwentaryzacji 

dwutlenku węgla w 

2013 na terenie Gminy 

Mosina wpływ emisji 

zanieczyszczeń z 

transportu wynosił 24,7 

% całkowitej emisji 

szkodliwych substancji 

Proponuję poszukać 

nowszych danych 
 Nie uwzględniono 

6 

s.22,23 

Autor wymienia 

lokalizację czujników 

syngeos. Zostały 

zainstalowane na 

terenie obiektów 

publicznych na terenie 

Gminy: 

 

• SP nr 1 w Mosinie, 

• SP nr 2 w Mosinie, 

• Zespół Szkół w 

Krośnie, 

• SP w Rogalinie 

1. Autor na załączonej 

na stronie 23 mapce 

pokazuje lokalizację 

czujników 

zainstalowanych 

przez mieszkańców, 

a podpis odnosi się 

do wszystkich 

czujników w całej 

gminie. 

2. Autor pisze: Jest ich 

ponad 15 i w miarę 

pozyskanych 

środków 

finansowych 

pojawią się kolejne 

1. Należy 

wstawić 2 

mapki, lub 

jedną z 

wszystkimi 

czujnikami, 

albo zmienić 

podpis pod 

istniejącą 

mapką. 

2. Czujniki te są 

zakupione ze 

środków 

własnych 

prywatnych 

osób. 

Montowane i 

Uwzględniono. 
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 konserwowane 

są społecznie 

przez członka 

Mosińskiego 

Alarmu 

Smogowego 

Michała Pertka 

7 

S 25 

Organizacją transportu 

zbiorowego na terenie 

Gminy Mosina zajmuje 

się Zakład Usług 

Komunalnych sp. z o.o. 

w Mosinie oraz 

Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych Sp. z 

o.o., 

 

 

PUK posiada jeden 

autobus. 

Dlaczego komunikację 

gminną obsługują 

obydwie spółki? 

 Uwzględniono. 

8 

s.30 

PUK obsługuje 7 linii 

autobusowych 

 

W tabeli powyżej 

podano, że PUK 

posiada 1 autobus. 

 

Proszę o 

wyjaśnienie, jak 

to możliwe i 

ewentualną 

korektę 

Uwzględniono. 

9 

s. 31 w tabeli 

wymieniono 8 

autobusów 

eksploatowanych przez 

ZUK, a w tabeli na str. 

27-29 ZUK ma siedem 

autobusów, a PUK 

jeden 

Proszę o 

zweryfikowanie danych 
 Uwzględniono. 

10 

s. 33 

tabela dworzec 

kolejowy Mosina 

Warunki oczekiwania na 

stacji – brak wiat – błąd 

– są wiaty 

Iłowiec parking na 30 

miejsc? – teraz. Czy w 

przyszłości? 

 Uwzględniono. 

11 

s.35 

Obserwuje się 

tendencje w zakresie 

dążenia do zwiększenia 

totalnej długości 

ścieżek rowerowych w 

Gminie 

 

 

To nie jest właściwe 

słowo 

 

 

całkowitej, 

ogólnej 

Uwzględniono. 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://ekozlot.pl/narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-gospodarki-wodnej-honorowy-patronat-dla-2-edycji-zlotu-samochodow-elektrycznych-hybrydowych/&psig=AOvVaw3ShQtkL0QvrlheLhd42kJH&ust=1581604418153000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMitpuOdzOcCFQAAAAAdAAAAABAJ
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12 

s. 36 Plan 

Zrównoważonej 

Mobilności Miejskiej 

Gminy Mosina 

Proszę doprecyzować ten Plan, bo ja go nie 

kojarzę, czy był podejmowany uchwałą, jeśli 

tak, to kiedy? 

Uwzględniono. 

13 

s.37 

Głównym celem 

utworzenia strefy było 

wyprowadzenie ruchu 

samochodowego z 

centrum Miasta Mosina 

oraz zwiększenie 

możliwości 

zaparkowania. 

Fragm. 

uzasadnienia uchwały: 

Strefę płatnego 

parkowania ustala się 

w celu zwiększenia 

rotacji parkujących 

pojazdów 

samochodowych. 

Wprowadzenie 

strefy płatnego 

parkowania umożliwi 

znalezienie wolnego 

miejsca parkingowego 

w bezpośredniej 

bliskości obiektów 

o charakterze 

publicznym (urzędu, 

banków, ciągów 

handlowych itp.) oraz 

spowoduje zwiększenie 

rotacji parkujących 

pojazdów 

samochodowych, 

usprawni organizację 

ruchu, poprawi 

bezpieczeństwo 

i warunki życia 

w rejonie śródmieścia. 

Ponadto wprowadzenie 

powyższej strefy skróci 

czas parkowania 

pojazdów 

samochodowych do 

niezbędnego minimum 

i zmniejszy natężenie 

ruchu pojazdów 

poszukujących miejsc 

parkingowych. 

Proszę o lepsze, 

zgodne z 

uchwała 

uzasadnienie 

Uwzględniono. 

14 

s.38 

Parkingi P+R10 - 

Parking przy dworcu 

kolejowym PKP w 

Mosinie 26 miejsc, dla 

niepełnosprawnych 2 

miejsca - Parking przy 

Trudno te miejsca 

nazwać parkingami 
- Nie uwzględniono. 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://ekozlot.pl/narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-gospodarki-wodnej-honorowy-patronat-dla-2-edycji-zlotu-samochodow-elektrycznych-hybrydowych/&psig=AOvVaw3ShQtkL0QvrlheLhd42kJH&ust=1581604418153000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMitpuOdzOcCFQAAAAAdAAAAABAJ
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przystanku osobowym 

Iłówiec - 30 miejsc 

15 

s.40 

Ankietowani 

mieszkańcy wskazali 

także na problem z 

dojazdem na teren 

kolejowego w Mosinie 

– oferta komunikacji 

zbiorowej nie jest 

dostosowana do 

potrzeb mieszkańców. 

Brakuje lokalnych 

połączeń 

komunikacyjnych na 

terenach wiejskich. 

 

1. Brak wyrazu: 

dworca 

 

2. Proszę o więcej 

informacji na 

temat 

wspomnianej 

ankiety: Ile osób 

wypełniło ankietę 

Powinno być: 

·Ankietowani 

mieszkańcy 

wskazali także na 

problem z 

dojazdem na 

teren do dworca 

kolejowego w 

Mosinie. 

Uwzględniono. 

16 

s. 40 

Tabor pojazdów 

komunalnych oraz 

autobusy komunikacji 

zbiorowej nie mają w 

swoim zasobie 

pojazdów 

zeroemisyjnych: 

zasilanych CNG bądź 

energią elektryczną. D 

To zdanie nie wygląda 

dobrze 
- Nie uwzględniono. 

17 

s.40 

Gmina Mosina nie 

posiada 

ogólnodostępnych 

stacji ładowania 

pojazdów 

elektrycznych, co 

powoduje 

zahamowanie wzrostu 

liczby pojazdów 

elektrycznych. 

To zdanie nie wygląda 

dobrze 
- Nie uwzględniono. 

18 

s.43 

W celu oszacowania 

zapotrzebowania 

Gminy na energię 

elektryczną, przyjęto 

dane, które wynikają z 

To zdanie nie wygląda 

dobrze 
 Uwzględniono. 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://ekozlot.pl/narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-gospodarki-wodnej-honorowy-patronat-dla-2-edycji-zlotu-samochodow-elektrycznych-hybrydowych/&psig=AOvVaw3ShQtkL0QvrlheLhd42kJH&ust=1581604418153000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMitpuOdzOcCFQAAAAAdAAAAABAJ
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dotychczasowego 

doświadczenia. Na 

bazie doświadczenia 

oraz danych z lat 

poprzednich. 

19 

s.47 

W ostatnich latach 

rozwinął się na terenie 

Miasta system płatnego 

parkowania, który 

spełnia swoją funkcję 

poprzez zahamowanie 

zajmowania miejsc 

postojowych w 

centrum miasta przez 

kierowców 

niekorzystających 

Duża litera – Miasta  - Uwzględniono. 

20 

s.48 

Tabor pojazdów 

szkolnych jest w 

wymaga działań 

modernizacyjnych. 

Transport zbiorowy w 

większym stopniu 

powinien większym 

stopniu dostosować się 

do potrzeb 

mieszkańców 

Władze Gminy od kilku 

lat prowadzą szereg 

inwestycji związanych z 

usprawnieniem 

transportu na terenie 

Gminy. 

Włodarze Gminy są 

otwarci na realizację 

nowych pomysłów i 

inwestycji związanych z 

transportem, co nie 

ogranicza możliwości 

rozwojowych Gminy 

Część wskazywanych 

potrzeb mieszkańców 

 

Układ wniosków i uwag 

jest chaotyczny. 

Brak kropek na końcu 

zdania. 

 

 

To zdanie nie wygląda 

dobrze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co autor ma na myśli? 

 

 

 

To zdanie nie wygląda 

dobrze 

 

- 
Uwzględniono 

częściowo. 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://ekozlot.pl/narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-gospodarki-wodnej-honorowy-patronat-dla-2-edycji-zlotu-samochodow-elektrycznych-hybrydowych/&psig=AOvVaw3ShQtkL0QvrlheLhd42kJH&ust=1581604418153000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMitpuOdzOcCFQAAAAAdAAAAABAJ
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zgłoszona w trakcie 

przeprowadzonej 

ankietyzacji jest trudna 

do realizacji ze względu 

na ograniczone 

możliwości Władz 

Gminy 

Brak uzasadnienia do 

pisania „władz” wielką 

literą 

21 

s.49 

Ustawa określa: 

 

 

Brak uzasadnienia do 

wyróżnienia kolorem w 

tekście treści ustawy, 

zwłaszcza, że przy 

kolejnej wprowadzony 

jest zapis przez 

wypunktowanie 

- 
Nie uwzględniono. 

 

22 

s.50 

programami 

edukacyjnymi 

promujące 

wykorzystanie paliw 

alternatywnych oraz 

energii elektrycznej w 

transporcie, 

rozwój flot pojazdów 

niskoemisyjnych 

 

 

 

Promującymi 

 

 

 

? 

- 
Uwzględniono 

częściowo. 

23 

s.64 

Celem w perspektywie 

do 2040 roku będzie 

stopniowe 

wyeliminowanie z 

dostępnego taboru 

dużej liczby pojazdów 

napędzanych silnikami 

konwencjonalnymi 

Kierunek działań II – 

Ekologiczne 

samochody służbowe 

dla Urzędu Miejskiego 

wymiana 30% 

pojazdów służbowych 

 

 

 

Lepiej napisać: 

większości, lub pominąć 

te dwa wyrazy 

 

 

 

 

Ile mamy takich 

pojazdów? 

3,4? To mało ambitny 

cel na 20 lat 

- 
Uwzględniono 

częściowo. 

24 

s.65 

stacje szybkiego 

ładowania pojazdów 

zlokalizowane będą w 

Lokalizacje 

nieprzemyślane 

Nowinki Centrum 

Edukacyjne – jest w 

planie, a Krosno, 

Czapury, Pecna, 

 Uwzględniono. 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://ekozlot.pl/narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-gospodarki-wodnej-honorowy-patronat-dla-2-edycji-zlotu-samochodow-elektrycznych-hybrydowych/&psig=AOvVaw3ShQtkL0QvrlheLhd42kJH&ust=1581604418153000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMitpuOdzOcCFQAAAAAdAAAAABAJ
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Rogalinek, Daszewice 

brak 

25 

s.67 

Kierunek działań VII - 

Rozszerzenie strefy 

płatnego parkowania 

 

Nie bardzo widzę takie 

możliwości 

 Nie uwzględniono. 

26 

s.74 

Przy realizacji inwestycji 

należy uwzględnić 

odpowiednią 

przestrzeń, która 

umożliwi kilkudziesięciu 

minutowy postój 

Powinno być: 

kilkudziesięciominutowy 
 Uwzględniono. 

27 

s. 75 

Dodatkowo stacje 

ładowania pojazdów 

będą znajdowały się na 

powstających węzłach 

przesiadkowych, 

głównych parkingach 

na terenie Gminy oraz 

w pobliżu obiektów 

użyteczności 

publicznej. 

Budowa 3 węzłów 

 

 

Wcześniej były 

wymieniane inne 

lokalizacje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

budowa 

- Uwzględniono. 

28 

s. 81 

W skład Zespołu 

wchodzili pracownicy 

Urzędu Miejskiego w 

Mosinie zajmujące 

następujące Stanowiska 

 

 

Brak w tym zespole 

kierownika Referatu 

Inwestycji 

- 

Uwzględniono 

częściowo. 

Dodano zapis o 

uwzględnieniu 

przedstawiciela Referatu 

Inwestycji i Rozwoju 

Gminy w składzie 

przyszłego Zespołu ds. 

elektromobilności. 

29 
s. 82, 83 

nazwy referatów 

Ujednolicić pisownię – 

wszystkie wyrazy 

powinny być napisane 

wielką literą 

 Uwzględniono. 

30 

s. 87 

prowadzenie akcji 

informacyjnych w 

szkołach 

 

Gmina nie prowadzi 

szkół 

ponadpodstawowych 

- Uwzględniono. 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://ekozlot.pl/narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-gospodarki-wodnej-honorowy-patronat-dla-2-edycji-zlotu-samochodow-elektrycznych-hybrydowych/&psig=AOvVaw3ShQtkL0QvrlheLhd42kJH&ust=1581604418153000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMitpuOdzOcCFQAAAAAdAAAAABAJ
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podstawowych i 

ponadpodstawowych 

dla uczniów. 

 

 

 

8. Spotkanie konsultacyjne z grupami interesariuszy 

W celu zaangażowania mieszkańców Gminy Mosina w proces opracowania Strategii 

zorganizowano otwarte spotkanie w dniu 2 marca 2020 r. w Mosińskim Ośrodku Kultury. Jednym 

z punktów spotkania była współpraca z interesariuszami w celu opracowania analizy SWOT, która 

wskazuje na mocne i słabe strony gminy oraz definiuje szanse i zagrożenia występujące na terenie 

gminy, uwarunkowane czynnikami zewnętrznymi. Wstępny etap spotkania dotyczył przybliżenia 

tematu elektromobilności i głównych założeń elektromobilności w Polsce.  

Harmonogram przeprowadzonego spotkania:  

I. Założenia elektromobilności w Polsce 

II. Informacja na temat możliwości dopłat do samochodów elektrycznych 

III. Założenia elektromobilności na terenie Gminy Mosina 

IV. Podsumowanie wyników ankietyzacji na terenie Gminy Mosina 

V. Praca w grupach – opracowanie analizy SWOT 

VI. Debata z mieszkańcami 

VII. Posumowanie spotkania 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://ekozlot.pl/narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-gospodarki-wodnej-honorowy-patronat-dla-2-edycji-zlotu-samochodow-elektrycznych-hybrydowych/&psig=AOvVaw3ShQtkL0QvrlheLhd42kJH&ust=1581604418153000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMitpuOdzOcCFQAAAAAdAAAAABAJ
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9. Badania ankietowe  
 

Kolejnym etapem, w którym zaangażowano mieszkańców Gminy Mosina był udział  

w przeprowadzonej ankietyzacji. Wyniki i wnioski z przeprowadzonej ankietyzacji zostały 

uwzględnione podczas wyznaczania priorytetów rozwojowych oraz ustalania harmonogramu 

działań i przedstawione poniżej. Ankietę wypełniło łącznie 47 osób. 

Wnioski z przeprowadzonej ankietyzacji przedstawiono w dalszej części dokumentu, od strony 15. 

  

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://ekozlot.pl/narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-gospodarki-wodnej-honorowy-patronat-dla-2-edycji-zlotu-samochodow-elektrycznych-hybrydowych/&psig=AOvVaw3ShQtkL0QvrlheLhd42kJH&ust=1581604418153000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMitpuOdzOcCFQAAAAAdAAAAABAJ
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Odległość ponad połowy mieszkańców od miejsca pracy / nauki do miejsca zamieszkania to 

powyżej 15 km. 

 

Największa liczba ankietowanych podróżuje samochodem jako kierowca. Respondenci mogli 

wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi. Pozostałe opcje możliwości podróży miały zbliżoną liczbę 

odpowiedzi i oscylowały w granicach średnio 14%.   

 

 

 

 

4,3%

23,4%

17,0%

55,3%

Odległość od miejsca pracy / nauki do miejsca 

zamieszkania  

nie pracuję poniżej 5 km od 5 do 15 km powyżej 15 km

12,80%

14,90%

76,60%

14,90%

12,80%

19,10%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%

Pieszo

Rowerem

Samochodem jako kierowca

Samochodem jako pasażer

Autobusem

Pociągiem

Sposób poruszania się mieszkańców

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://ekozlot.pl/narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-gospodarki-wodnej-honorowy-patronat-dla-2-edycji-zlotu-samochodow-elektrycznych-hybrydowych/&psig=AOvVaw3ShQtkL0QvrlheLhd42kJH&ust=1581604418153000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMitpuOdzOcCFQAAAAAdAAAAABAJ
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Respondenci wskazali jako najczęstszy cel podróży w ciągu dnia wyjazdy do pracy.  

 

 

Na pytanie Jaki jest środek transportu, którym najczęściej podróżuje Pani / Pan po terenie Gminy  

w odległości do 5 km? ankietowani wskazali głównie na samochód oraz rower.  

 

 

 

74,50%

14,90%

10,60%

Najczęstszy cel podróży w ciągu dnia

Praca Szkoła codzienne potrzeby,spotkania,zakupy

17,4%

13,0%

4,3%

65,2%

Sposób podróży w odległości do 5 km

rower pieszo autobus regionalny (PKS) samochód

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://ekozlot.pl/narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-gospodarki-wodnej-honorowy-patronat-dla-2-edycji-zlotu-samochodow-elektrycznych-hybrydowych/&psig=AOvVaw3ShQtkL0QvrlheLhd42kJH&ust=1581604418153000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMitpuOdzOcCFQAAAAAdAAAAABAJ
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Na pytanie Jaki jest środek transportu, którym najczęściej podróżuje Pani / Pan po terenie Gminy  

w odległości powyżej 5 km? respondenci wskazali głównie na samochód.  

 

W związku z powyższym zauważyć można, iż wykorzystanie transportu samochodowego ma 

największe znaczenie wśród mieszkańców Gminy Mosina.  

Na pytanie Jak często wykorzystuje Pani / Pan publiczny transport zbiorowy (autobusy, pociąg)  

w celu dojazdów do miejsca pracy/nauki ? ponad 36% ankietowanych wskazało na brak 

korzystania z transportu zbiorowego i była to najczęściej wybierana odpowiedź.  

 

4,3% 8,5%

8,5%

78,7%

Sposób podróży w odległości powyżej 5 km

rower kolej autobus regionalny (PKS) samochód

19,1%

36,2%

19,1%

8,5%

2,1%

14,9%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

Codziennie

Nie korzystam

Rzadziej niż raz w miesiącu

Kilka razy w tygodniu

Raz w tygodniu

Raz w miesiącu

Częstotliwość wykorzystywania transportu 

zbiorowego

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://ekozlot.pl/narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-gospodarki-wodnej-honorowy-patronat-dla-2-edycji-zlotu-samochodow-elektrycznych-hybrydowych/&psig=AOvVaw3ShQtkL0QvrlheLhd42kJH&ust=1581604418153000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMitpuOdzOcCFQAAAAAdAAAAABAJ
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Ankietowani na terenie Gminy Mosina najczęściej wykorzystują silniki spalinowe benzynowe. 

Żaden z respondentów nie wskazał na wykorzystywanie pojazdów elektrycznych bądź 

hybrydowych.  

 

Na pytanie Czy korzysta Pani / Pan z samochodu jako kierowca ? zdecydowana większość 

odpowiedziała twierdząco.  

 Tak – 83% 

 Nie – 17%.  

Odnośnie ilości zużywanego paliwa najczęściej padały następujące odpowiedzi:  

 4-6,9 l paliwa/100 km -20,2% 

 7-10 l paliwa/km – 41%. 

Wśród mieszkańców posiadających samochód najczęściej przeważają samochody w wieku od  

5-10 lat oraz samochody 11-15 lat, czyli samochody stare.  

Wiek samochodu   
Zestawienie procentowe odpowiedzi 

ankietowanych 

0-4 lata 17,0% 

5-10 lat 29,8% 

11-15 lat 34,0% 

Powyżej 15 lat 19,1% 

12,8%

29,8%

44,7%

12,8%

Rodzaj silnika w pojazdach ankietowanych

spalinowy zasilany LPG spalinowy zasilany ON (silnik Diesla)

spalinowy zasilany benzyną nie posiadam własnego samochodu

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://ekozlot.pl/narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-gospodarki-wodnej-honorowy-patronat-dla-2-edycji-zlotu-samochodow-elektrycznych-hybrydowych/&psig=AOvVaw3ShQtkL0QvrlheLhd42kJH&ust=1581604418153000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMitpuOdzOcCFQAAAAAdAAAAABAJ
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Jako główne powody podróżowania samochodem prywatnym na terenie gminy ankietowani 

wskazali (możliwość wskazania 3 odpowiedzi): 

 Oszczędność czasu – 55,3% ankietowanych, 

 Niedopasowana / brak oferty komunikacji zbiorowej – 53,2% ankietowanych,  

 Wygoda – 40,4% ankietowanych.  

Ankietowani mieszkańcy Gminy Mosina najczęściej podróżują jako pasażerowie kilka razy  

w miesiącu.  

 

Zdecydowana większość respondentów w najbliższych latach nie planuje zakupu elektrycznego 

środka transportu. Około 25 % ankietowanych jest zainteresowanych zakupem samochodu 

hybrydowego.  

21,3%

23,4%

34,0%

21,3%

Częstotliwość podróżowania jako pasażer

Nie korzystam Kilka razy w tygodniu Kilka razy w miesiącu Kilka razy w roku

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://ekozlot.pl/narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-gospodarki-wodnej-honorowy-patronat-dla-2-edycji-zlotu-samochodow-elektrycznych-hybrydowych/&psig=AOvVaw3ShQtkL0QvrlheLhd42kJH&ust=1581604418153000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMitpuOdzOcCFQAAAAAdAAAAABAJ
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Na pytanie Jakie korzyści mogłyby Panią / Pana przekonać do zakupu pojazdu elektrycznego ? 

Ankietowani mogli wskazać 3 odpowiedzi. Respondenci wybrali:  

 możliwość uzyskania dofinansowania do zakupu, ulgi podatkowe, dbałość o środowisko 

– ekologia – 83% ankietowanych 

 ulgi podatkowe – 46,8% ankietowanych 

 niski koszt eksploatacji - 46,8% ankietowanych  

Jakie elementy w zakresie transportu powinny według Pani / Pana zostać wdrożone na terenie 

gminy? Najczęściej wybierane odpowiedzi:  

Elementy transportu   Zestawienie procentowe odpowiedzi 

ankietowanych 

Wprowadzenie autobusów elektrycznych do 

komunikacji 
57,4% 

Wprowadzenie autobusów niskoemisyjnych 

(gazowych, hybrydowych) do komunikacji 
53,2% 

 

61,70%

25,50%

6,40%
4,30% 2,10%

Plany zakupu elektrycznego środka transportu wśród 

mieszkańców

Nie rozważam tak, samochodu hybrydowego tak, roweru elektrycznego

tak, roweru elektrycznego tak, hulajnogi elektrycznej

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://ekozlot.pl/narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-gospodarki-wodnej-honorowy-patronat-dla-2-edycji-zlotu-samochodow-elektrycznych-hybrydowych/&psig=AOvVaw3ShQtkL0QvrlheLhd42kJH&ust=1581604418153000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMitpuOdzOcCFQAAAAAdAAAAABAJ
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Jakie elementy w zakresie infrastruktury transportowej powinny według Pani / Pana zostać 

wdrożone na gminy? Najczęściej wybierane odpowiedzi: 

Elementy infrastruktury transportowej  Zestawienie procentowe odpowiedzi 

ankietowanych 

Modernizacja dróg lokalnych 74,5% 

Rozbudowa ścieżek rowerowych 72,3% 

Zakup ładowarek elektrycznych i wyznaczenie 

dedykowanych stanowisk postojowych do 

ładowania pojazdów elektrycznych 

27,7% 

 

Proszę podać jakie cechy komunikacji autobusowej mogłyby ulec poprawie, aby częściej korzystał 

Pani / Pan z komunikacji publicznej. Najczęściej udziale odpowiedzi:  

Cechy komunikacji autobusowej Zestawienie procentowe odpowiedzi 

ankietowanych 

Większa liczba kursów  78,7% 

Lepsze dopasowanie połączeń 78,7% 

Wyższa jakość taboru 25,5% 

Niższe ceny biletów 23,4% 

Propozycje zmian w zakresie transportu autobusowego wskazywane przez respondentów:  

 Zwiększenie liczby przystanków  

 Lokalizacja przystanków we wszystkich sołectwach oraz osiedlach  

 Zwiększenie ilości polaczeń autobusowych linii nr 691, 527 

 Uruchomienie połączeń w stronę dworca w celu przesiadki do pociągu, Szybkie, częste 

trasy na dworzec PKP 

 Więcej miejsca dla rowerów w autobusach, Niskopodłogowe mikrobusy z bagażnikiem 

rowerowym 

 Nowoczesne, bezemisyjne autobusy 

 Wymiana taboru autobusów szkolnych 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://ekozlot.pl/narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-gospodarki-wodnej-honorowy-patronat-dla-2-edycji-zlotu-samochodow-elektrycznych-hybrydowych/&psig=AOvVaw3ShQtkL0QvrlheLhd42kJH&ust=1581604418153000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMitpuOdzOcCFQAAAAAdAAAAABAJ
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 Nowe pojazdy niskopodłogowe lub platformy służące do podjazdu dla wózków 

inwalidzkich  

 Zwiększenie możliwości dojazdu do Poznania  

 Małe autobusy elektryczne, które rozwożą po gminie - do dworca PKP, do targowiska, do 

sklepów wielkopowierzchniowych. Kluczowe rejony obsługi to duże osiedla wielorodzinne 

w Krośnie i Mosinie. 

 Zwiększenie miejsc parkingowych, szczególnie w rejonie PKP 

 Nowe rozwiązania komunikacyjne w centrum Mosiny, celem wyeliminowania korków  

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, które powinny zostać wprowadzone na terenie 

gminy wg ankietowanych: 

 Obniżanie krawężników tak by różnice między chodnikiem a asfaltem nie wynosiła więcej 

niż 0,8-1,0 cm 

 Remont chodników wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych  

 Podjazd do kasy na dworcu głównym PKP 

Na pytanie Czy podróżuje Pani / Pan rowerem ? większość ankietowanych odpowiedziała 

twierdząco: 

 43% nie 

 57% tak.  

Na pytanie Jeśli nie podróżuje Pani / Pan rowerem to, czy zdecydowałaby się Pani / Pan na 

podróżowanie rowerem, gdyby w gminie nastąpiła poprawa warunków podróży? (np. 

wprowadzenie wypożyczalni rowerów, budowa i modernizacja ścieżek rowerowych, montaż 

stojaków, poprawa bezpieczeństwa) większość ankietowanych mieszkańców odpowiedziała 

twierdząco:  

 zdecydowanie nie - 9,8% 

 raczej tak 19,5% 

 raczej nie - 9,8% 

 nie wiem – 14,6% 

 zdecydowanie tak – 46,3% 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://ekozlot.pl/narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-gospodarki-wodnej-honorowy-patronat-dla-2-edycji-zlotu-samochodow-elektrycznych-hybrydowych/&psig=AOvVaw3ShQtkL0QvrlheLhd42kJH&ust=1581604418153000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMitpuOdzOcCFQAAAAAdAAAAABAJ
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Podsumowując, ankieta internetowa miała na celu poznanie opinii mieszkańców gminy 

Mosina, na temat różnych aspektów dotyczących elektromobilności i mobilności w gminie.  

Z uzyskanych danych wynika, iż respondenci są pozytywnie nastawieni na wszelkie działania 

promujące elektromobilność i dbałość o środowisko naturalne. Mieszkańcy wskazali także 

propozycje poprawy jakości transportu, jakie powinny zostać wprowadzone na terenie gminy.  

Z uwagi na wysokie koszty zakupu pojazdów zeroemisyjnych, wśród samochodów prywatnych 

dominują te, napędzane tradycyjnymi paliwami. Na terenie Miasta duży udział stanowią 

samochody wyeksploatowane. Komunikacja samochodowa jest najczęściej wykorzystywanym 

rodzajem transportu przez mieszkańców Gminy Mosina.  

10. Uwagi zgłaszane na etapie konsultacji społecznych – 

podsumowanie 
 

Podczas trwania procesu konsultacji wpłynęły uwagi od jednego interesariusza, które  

w zdecydowanej większości zostały uwzględnione w całości bądź częściowo. Zwróciły one uwagę 

osób opracowujących Strategię na określone kwestie, stały się przyczynkiem do ponownego 

pochylenia się nad wskazanymi zagadnieniami. Można uznać, że zgłoszone uwagi dookreśliły 

całość dokumentu jakim jest Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Mosina na lata 2020-

2040. Każda zgłoszona w drodze konsultacji społecznych uwaga, opinia czy informacja zwrotna 

jest wartościowym przykładem partycypacji społecznej, istotnym w procesie funkcjonowania 

społeczeństwa obywatelskiego. 

Niewielka ilość osób jakie wzięły czynnie udział w przedmiotowym procesie konsultacji 

społecznych jest sygnałem do podniesienia poziomu dostosowania oraz efektywności działań 

i form dobranych w obszarze konsultacji. W okresie konsultowania omawianego dokumentu 

występowały wyjątkowe okoliczności związane z trwającą pandemią wirusa SARS-CoV-2. 

Wskazana sytuacja znajduje negatywny wpływ na wiele dziedzin życia społecznego. Można 

przypuszczać, że przyczyniła się ona również pośrednio do zmniejszenia poziomu partycypacji 

społecznej w konsultacjach. Mając na uwadze wzmocnienie wykorzystania narzędzi 

elektronicznych na rzecz konsultacji społecznych, to znaczy takich których użycie nie wymaga 

od uczestnika wychodzenia z domu i narażenia się na czynniki zewnętrzne, zaproponowano 

skorzystanie z instrumentu jakim jest specjalnie do tego celu dedykowana platforma internetowa 
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www.mosina.konsultacjejst.pl. Jest to narzędzie nowe, dotychczas tylko jeden raz wykorzystane 

przez Gminę Mosina. Będzie ono dalej zastosowane w kolejnych konsultacjach społecznych, tak 

by w przyszłości, w pełniejszej formie, skorzystać mogła z jego funkcjonalności jeszcze większa 

liczba mieszkańców gminy niż dotychczas. 
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Załącznik 1 Obwieszczenie Burmistrza 
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Załącznik 2 Formularz ankiety  
 

 

Proszę podać Pani / Pana odległość od miejsca pracy / nauki do miejsca zamieszkania.  

 nie pracuję 

 poniżej 5 km 

 od 5 do 15 km 

 powyżej 15 km 

 

Proszę podać najczęstszy cel podróży.  

 praca 

 szkoła 

 rozrywka 

 inny, jaki? 

 

Jaki jest środek transportu, którym najczęściej podróżuje Pani / Pan po terenie Gminy w odległości 

do 5 km?  

 samochód spalinowy benzynowy 

 samochód spalinowy diesel 

 samochód spalinowy LPG 

 samochód hybrydowy 

 samochód elektryczny 

 motocykl / skuter 

 rower 

 rower elektryczny 

 hulajnoga elektryczna 

 pieszo 

 autobus regionalny (PKS) 

 kolej 

 inny, jaki?.................. 
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Jaki jest środek transportu, którym najczęściej podróżuje Pani / Pan w odległości powyżej 5 km?  

 samochód spalinowy benzynowy 

 samochód spalinowy diesel 

 samochód spalinowy LPG 

 samochód hybrydowy 

 samochód elektryczny 

 motocykl / skuter 

 rower 

 rower elektryczny 

 hulajnoga elektryczna 

 pieszo 

 autobus regionalny (PKS) 

 kolej 

 inny, jaki 

 

Jak często wykorzystuje Pan/i publiczny transport zbiorowy (autobusy, pociąg) w celu dojazdów do 

miejsca pracy/nauki? 

Codziennie 

Kilka razy w tygodniu 

Raz w tygodniu 

Raz w miesiącu 

Rzadziej niż raz w miesiącu 

Nie korzystam 

 

Proszę podać, jaki typ silnika posiada Państwa pojazd/pojazdy.  

 nie posiadam własnego samochodu 

 spalinowy zasilany benzyną 

 spalinowy zasilany ON (silnik Diesla) 

 spalinowy zasilany LPG 

 hybrydowy 

 elektryczny 
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 inny, jaki? 

 

Proszę podać średnie spalanie Pańskiego pojazdu (jeśli nie posiada Pani / Pan własnego 

samochodu, proszę przy pierwszej opcji wpisać NIE POSIADAM).  

nie posiadam własnego samochodu 

benzyna - l/100 km…….. 

ON - l/100 km………… 

LPG - l/100 km………….. 

energia elektryczna - kWh/100 km…………. 

 

Proszę podać wiek posiadanego pojazdu:  

 nie posiadam pojazdu prywatnego 

 0-4 lata 

 5-10 lat 

 11-15 lat 

 powyżej 15 lat 

 

Proszę podać powody podróżowania samochodem prywatnym na terenie Gminy (proszę wybrać 

maksymalnie 3 odpowiedzi).  

 nie podróżuję samochodem prywatnym 

 wygoda 

 oszczędność czasu 

 mniejsze koszty podróży 

 odległość podróży 

 prestiż 

 względy zdrowotne 

 nieodpowiednia / brak oferty komunikacji zbiorowej 

 

Czy rozważa Pani / Pan zakup elektrycznego środka transportu w perspektywie najbliższych 5 lat?  

 nie rozważam 

 tak, samochodu hybrydowego 

 tak, samochodu elektrycznego 
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 tak, roweru elektrycznego 

 tak, hulajnogi elektrycznej 

 

Jakie korzyści mogłyby Panią / Pana przekonać do zakupu pojazdu elektrycznego?  

 możliwość uzyskania dofinansowania 

 ulgi podatkowe 

 niski koszt eksploatacji 

 możliwość wjazdu do stref z ograniczeniami (np. centra dużych miast) 

 dostęp do bezpłatnego parkowania 

 dbałość o środowisko - ekologia 

 komfort jazdy (brak konieczności zmiany biegów) 

 mniejszy hałas 

 prestiż 

 

Jakie elementy w zakresie transportu powinny według Pana/i zostać wdrożone na terenie Gminy? 

Wprowadzenie systemu wypożyczania elektrycznego roweru miejskiego 

Wprowadzenie systemu wypożyczania hulajnóg elektrycznych 

Wprowadzenie systemu wypożyczania skuterów elektrycznych 

Wprowadzenie autobusów elektrycznych do komunikacji miejskiej 

Wprowadzenie autobusów niskoemisyjnych (gazowych, hybrydowych) do komunikacji miejskiej 

Inne 

 

Jakie elementy w zakresie infrastruktury transportowej powinny według Pana/i zostać wdrożone na 

Gminy?  

Dedykowane miejsca parkingowe dla pojazdów elektrycznych przy instytucjach publicznych 

Zakup ładowarek elektrycznych i wyznaczenie dedykowanych stanowisk postojowych do ładowania 

pojazdów elektrycznych 

Modernizacja dróg lokalnych 

Rozbudowa ścieżek rowerowych 

Inne 
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Proszę podać jakie cechy komunikacji autobusowej powinny ulec poprawie, aby zdecydowała się Pani 

/ Pan na zmianę środka transportu z samochodu prywatnego na komunikację publiczną (proszę 

zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi).  

 nie podróżuję samochodem prywatnym 

 liczba kursów 

 skomunikowanie 

 jakość taboru 

 jakość obsługi 

 ceny biletów 

 poczucie bezpieczeństwa 

 dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych 

 dogodna lokalizacja przystanków 

 inne, jakie? 

 

Proszę ocenić (w skali 1-5, gdzie 1-bardzo źle, 5-bardzo dobrze) system transportu 

autobusowego w obrębie powiatu.  

liczba kursów 

 

 

bardzo 

źle 

źle dostatecznie dobrze 
bardzo 

dobrze 

skomunikowanie 
bardzo 

źle 
źle dostatecznie dobrze 

bardzo 

dobrze 

 
     

jakość taboru 
bardzo 

źle 
źle dostatecznie dobrze 

bardzo 

dobrze 

 
     

jakość obsługi 
bardzo 

źle 
źle dostatecznie dobrze 

bardzo 

dobrze 

 
     

ceny biletów 
bardzo 

źle 
źle dostatecznie dobrze 

bardzo 

dobrze 

 
     

poczucie bezpieczeństwa 
bardzo 

źle 
źle dostatecznie dobrze 

bardzo 

dobrze 

 
     

dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych 
bardzo 

źle 
źle dostatecznie dobrze 

bardzo 

dobrze 
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dogodna lokalizacja przystanków 
bardzo 

źle 
źle dostatecznie dobrze 

bardzo 

dobrze 

 
     

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Proszę podać, w jaki sposób można by poprawić niezadowalający stan elementów transportu 

autobusowego.  

zmiana trasy przebiegu linii (proszę podać numer linii oraz proponowaną trasę) 

………………………………………………………………….. 

zmiana lokalizacji przystanku (proszę podać nazwę przystanku i proponowaną lokalizację) 

………………………………………………………………….. 

lepsze skomunikowanie autobusów (proszę podać numer linii, pomiędzy którymi powinna zostać 

umożliwiona przesiadka) 

………………………………………………………………….. 

zwiększenie pojemności autobusów (proszę podać czy konieczne jest zwiększenie miejsc dla osób czy 

bagażu, np. rowerów) 

………………………………………………………………….. 

wymiana taboru na nowoczesny (proszę podać czy należy wymienić autobusy np. na autobusy 

posiadające dostęp do internetu, gniazda ładowania, biletomaty, wyświetlacze informujące o położeniu 

pojazdu itp.) 

………………………………………………………………….. 

dostosowanie pojazdów do potrzeb osób niepełnosprawnych (np. zastosowanie pojazdów 

niskopodłogowych) 

………………………………………………………………….. 

dostosowanie pojazdów do przewozu rowerów (np. zwiększenie powierzchni do przewozu rowerów 

kosztem liczby miejsc w autobusie, zastosowanie wieszaków na rowery) 

………………………………………………………………….. 
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inne, jakie 

………………………………………………………………….. 

 

Czy zdecydowałaby się Pani / Pan na podróżowanie rowerem, gdyby w powiecie nastąpiła poprawa 

warunków podróży? (np. wprowadzenie wypożyczalni rowerów, budowa i modernizacja ścieżek 

rowerowych, montaż stojaków, poprawa bezpieczeństwa)  

 zdecydowanie tak 

 raczej tak 

 nie wiem 

 raczej nie 

 zdecydowanie nie 

 

Jakie udogodnienia dla osób niepełnosprawnych powinny zostać wprowadzone na terenie Gminy 

(wraz z podaniem lokalizacji) 

………………………………………………………………………………………………………. 
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