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1. Wprowadzenie 
Jednym z elementów prac nad przygotowaniem dokumentu pn. „Strategia Rozwoju 
Elektromobilności dla Miasta Rawa Mazowiecka do roku 2030” było przeprowadzenie konsultacji 
społecznych. Konsultacje przeprowadzono w terminie od dnia 17 lutego 2020 r. do dnia 21 maja  
2020 r. Miały one na celu zebranie opinii, uwag oraz propozycji mieszkańców oraz   
przedsiębiorców, które mogły być uwzględnione w dokumencie przygotowywanym w ramach 
projektu. Ponieważ strategia rozwoju elektromobilności jest dokumentem o charakterze 
strategicznym, konsultacje miały charakter ogólnomiejski. Zostały one przeprowadzone na 
podstawie Zarządzenia nr 9/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 5 lutego 2020 r. 
zmienionego Zarządzeniem nr 20/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 20 marca 2020 
r., a następnie zmienionego Zarządzeniem nr 34/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 
14 maja 2020 r. 
 
2. Działania informacyjne 
Informacja o planowanych konsultacjach społecznych została podana do publicznej wiadomości w 
następujący sposób: 
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka 
- na stronie internetowej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka www.rawamazowiecka.pl 
- na stronie internetowej poświęconej rewitalizacji miasta www.rewitalizacja.rawamazowiecka.pl 
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka 
- na łamach lokalnych gazet „Głos Rawy Mazowieckiej i okolicy” oraz „Kocham Rawę” 
 
3. Ankieta internetowa 
Ankieta internetowa stanowiła pierwszy etapu konsultacji społecznych dotyczących przygotowania 
dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Rawa Mazowiecka do roku 2030”. 
Przeprowadzenie tego etapu konsultacji miało na celu zdiagnozowanie wstępnych problemów i 
potrzeb mieszkańców Rawy Mazowieckiej odnoszących się do szeroko pojętej elektromobilności. 
Określenie potrzeb i problemów mieszkańców odnoszących się do strefy komunikacyjnej  
dodatkowo pozwoliło na określenie kierunku, na którym koncertować będą się dalsze działania 
jednostki samorządu terytorialnego. Pytania oraz formularz ankiety przygotowane zostały przez 
Centrum Funduszy UE Sp. z o.o. Sp. Komandytowa. Informacja o prowadzonych konsultacjach oraz 
formularz ankiety, umożliwiający przesyłanie odpowiedzi przez zainteresowane osoby, umieszczone 
zostały przez pracowników Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej na stronie internetowej UM w 
Rawie Mazowieckiej oraz na profilu społecznościowym Facebook UM w Rawie Mazowieckiej  . 
 

OPIS METODY BADAWCZEJ 
 

Data przeprowadzenia konsultacji: 17 - 27 lutego 2020 r. 
Metoda Badawcza: ankieta internetowa 
Miejsce udostępnienia: strona internetowa Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka 
www.rawamazowiecka.pl, profil społecznościowy prowadzony przez Urząd Miasta Rawa 
Mazowiecka na portalu Facebook (profil- Urząd Miasta Rawa Mazowiecka). Ponadto w Urzędzie 
Miasta Rawa Mazowiecka, w budynku przy Pl. Piłsudskiego 4, możliwe było skorzystanie ze sprzętu 
komputerowego w celu wypełnienia ankiety i przesłania odpowiedzi. 
Szczegóły metody badawczej: ankieta internetowa – pytania zamknięte jednokrotnego wyboru, 
pytania zamknięte wielokrotnego wyboru, pytania otwarte, siatka półwyboru, siatka  
jednokrotnego wyboru, 
Liczba pytań: 25 
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ZBIORCZE PODSUMOWANIE WYNIKÓW 

 
Otrzymanych odpowiedzi: 46 
Liczba odpowiedzi odrzuconych: 0 
Powody odrzucenia otrzymanych odpowiedzi: nie dotyczy 
 

SZCZEGÓŁOWE PODSUMOWANIE WYNIKÓW 
 

Szczegółowe podsumowanie wyników zostało przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszego 
raportu. 
 
4. Punkt konsultacyjny 
Punkt konsultacyjny stanowił drugi etap konsultacji społecznych dotyczących przygotowania 
„Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Rawa Mazowiecka do roku 2030”. Ten etap 
konsultacji miał za zadanie umożliwić mieszkańcom zapoznanie się z projektem dokumentu 
dotyczącego strategii elektromobilności oraz zgłoszenie swoich uwag do niego.   Mieszkańcy mogli 
zgłaszać uwagi przy pomocy Formularza Konsultacyjnego w ramach punktu konsultacyjnego 
dotyczącego dokumentu „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Rawa Mazowiecka do 
roku 2030”.  Formularz konsultacyjny, umożliwiający zgłaszanie uwag  przez zainteresowane osoby, 
umieszczony został przez pracowników Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka na stronie internetowej 
urzędu. Forma organizacji  punktu konsultacyjnego została zmieniona  ze stacjonarnej na 
elektroniczną ze względu na sytuację epidemiczną panującą w kraju dotyczącą pandemii COVID-19.                                                                                                                   
 

OPIS METODY BADAWCZEJ 
 

Data przeprowadzenia konsultacji: 23 marca - 3 kwietnia 2020 r. 
Metoda Badawcza: punkt konsultacyjny w formie elektronicznej 
Miejsce udostępnienia: strona internetowa Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka 
(www.rawamazowiecka.pl). 
Szczegóły metody badawczej:  formularz konsultacyjny, umożliwiający zgłaszanie uwag  przez 
zainteresowane osoby dostępny w formie elektronicznej 

 
 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 

 
Liczba osób, które zgłosiły uwagi do dokumentu: 2 
Liczba zgłoszonych uwag: 21 
Liczba uwzględnionych uwag: 6 (w tym 2 częściowo) 
 

SZCZEGÓŁOWE PODSUMOWANIE WYNIKÓW 
 

Szczegółowe zestawienie uwag i odniesień do nich zostało przedstawione w załączniku nr 2 do 
niniejszego raportu. 
 
5. Konsultacje w formie elektronicznej 
Konsultacje w formie elektronicznej, które odbyły się 21 maja 2020 r., stanowiły trzeci etap 
konsultacji społecznych dotyczących przygotowania „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla  
Miasta Rawa Mazowiecka do roku 2030”. Ten etap konsultacji miał za zadanie umożliwić 
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mieszkańcom ponowne zgłoszenie swoich uwag do  projektu dokumentu dotyczącego strategii 
elektromobilności oraz wyjaśnienie zagadnień z nim związanych. Od dnia 18 maja na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka była dostępna prezentacja dotycząca  
przygotowanej strategii rozwoju elektromobilności, jak również projekt strategii. Mieszkańcy  
miasta  mogli także zadawać pytania firmie przygotowującej dokument telefonicznie w dniu 21  
maja 2020 r. W wyżej wymienionym terminie nie zgłoszono żadnych uwag.   
 
6. Zgłoszone uwagi i propozycje 
Opinie mieszkańców na temat zagadnień dotyczących szeroko pojętej tematyki elektromobilności,   
zawarte w ankiecie internetowej, zostały wykorzystane przy tworzeniu projektu dokumentu.    
Uwagi do stworzonego projektu dokumentu mieszkańcy mogli zgłaszać  na formularzu 
konsultacyjnym dostępnym w ramach punktu konsultacyjnego, a także podczas konsultacji w  
formie elektronicznej. 
 
7. Rozpatrzenie uwag i propozycji 
Odpowiedzi udzielone podczas ankiety internetowej zostały przeanalizowane i uwzględnione 
podczas opracowywania dokumentu strategii rozwoju elektromobilności. Wszystkie uwagi, 
zgłoszone przez mieszkańców w ramach punktu konsultacyjnego, zostały dokładnie  
przeanalizowane przez pracowników Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka przy udziale Burmistrza 
Miasta Rawa Mazowiecka. Ostatecznie uwzględniono 4 spośród zgłoszonych uwag, w tym 1 
częściowo. 
 
Raport sporządziła Krystyna Florczak 
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