ANKIETA
Szanowni Państwo!
W związku z trwającymi pracami nad przystąpieniem do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gryfice (na podstawie uchwały Nr XXIV/220/2016 z dnia
22 czerwca 2016 r. zmienionej uchwałą Nr XXXVII/381/2017 z dnia 20 lipca 2017 r.) Burmistrz Gryfic
zaprasza Państwa do uczestnictwa w pracach projektowych nad tworzonym dokumentem.
Prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety. Celem badania jest poznanie Państwa opinii w zakresie potrzeb
i oczekiwań co do rozwiązań z zakresu planowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Gryfice.
Wyniki badania będą wzięte pod uwagę przy podejmowaniu decyzji planistycznych na etapie prac.
Dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.
_____________________________________________________________________________________________

1. Gmina Gryfice to dobre miejsce:
Proszę powiedzieć w jakim stopniu w skali od 1 do 5 zgadza się Pan/i/ z powyższym stwierdzeniami.
Przy czym 1 oznacza, że zdecydowanie się Pan/i/ nie zgadza, 5 – zdecydowanie się Pan/i/ zgadza.

1
1

Do mieszkania

2

Do pracy/prowadzenia własnej działalności gospodarczej

3

Do planowania przyszłości dla siebie i dla swojej rodziny

4

Do spędzania wolnego czasu, dobre miejsce do
wypoczynku

2

3

4

5

2. W jakim kierunku Gmina Gryfice powinna się rozwijać?
Proszę postawić znak X przy właściwej odpowiedzi (max. 4 odpowiedzi).
1

Rozwój turystyki

2

Promowanie zrównoważonego rozwoju w gminie
(rozwój gminy przy jednoczesnym poszanowaniu walorów
środowiska naturalnego i zasad równości społecznej)

3

Rozwój terenów pod inwestycję

4

Rozwój przemysłu

5

Rozwój sektora usług (głównie handlu)

6

Rozwój rolnictwa

7

Kreowanie gminy jako dobrego miejsca do osiedlania się
(np. tereny pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne)
Inne:

8
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3. Jakie są według Pana/i/ główne problemy przestrzenne gminy?
Proszę postawić znak X przy właściwej odpowiedzi (max. 6 odpowiedzi).
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Problemy związane z zewnętrzną dostępnością
komunikacyjną gminy
Problemy związane z jakością infrastruktury komunikacyjnej
na terenie gminy i wewnętrznym skomunikowaniem (chodniki,
ścieżki rowerowe, połączenia między miejscowościami)
Problemy związane z nierównomiernym dostępem do
infrastruktury społecznej (np. placówki oświatowe, przedszkola
i żłobki)
Problemy związane z nierównym dostępem do infrastruktury
kulturalnej (np. domy kultury, świetlice wiejskie, biblioteki)
Problemy związane z dostępnością do infrastruktury
komunalnej (sieci wodociągowe, kanalizacyjne)
Problemy związane z dostępem do infrastruktury sportoworekreacyjnej (np. boiska sportowe, ścieżki/trasy rowerowe )
Niska dostępność terenów pod inwestycjei działalność
gospodarczą
Niska dostępność terenów pod zabudowę mieszkaniową
jedno i wielorodzinna
Chaos przestrzenny i estetyczny (np. lokalizowanie miejsc,
które nie pasują do najbliższego otoczenia)
Niska dostępność do urządzonych terenów zielonych
(np. parki, skwery, place zabaw, siłownie zewnętrzne)
Niskie poczucie współodpowiedzialności za przestrzeń
wspólną („przestrzeń wspólna – przestrzeń niczyja”)
Inne:

12

4. Jakie są największe potrzeby mieszkańców na terenach wiejskich gminy Gryfice, jeśli chodzi
o zagospodarowanie tych terenów? Czego najbardziej brakuj?
Proszę postawić znak X przy właściwej odpowiedzi (max. 3 odpowiedzi).
1

Miejsc spotkań dla młodzieży, osób starszych, rodzin

2

Infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
(np. boiska, place zabaw, siłownie zewnętrzne)

3

Dobrej jakości infrastruktury drogowej

4

Ścieżek/tras rowerowych

5

Ścieżek spacerowych, terenów zieleni ogólnodostępnej
(np. parki, skwery)
Innych obiektów:

6

5. W ramach opracowanego Studium możliwe jest uwzględnienie terenów, które z uwagi na swą
specyfikę powinny zostać objęte ochroną (np. przyrodniczą, architektoniczną, historyczną).
Czy widzi Pan/i/ potrzebę objęcia terenów gminy Gryfice dodatkowa ochroną?
Proszę postawić znak X przy właściwej odpowiedzi.
TAK
NIE
NIE MAM ZDANIA
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6. Jakiego rodzaju ochroną powinny zostać objęte te tereny? Proszę o wybranie najważniejszego typu.
Proszę postawić znak X przy właściwej odpowiedzi.
1

Przyrodniczą

2

Architektoniczną

3

Historyczną

4

Kulturową
Inną:

5

7. Jaki teren powinien zostać objęty tą ochroną i dlaczego?
Proszę o podanie propozycji.

8. Czy uważa się Pan/i/ za osobę zaangażowaną w procesy rozwoju i planowania przestrzennego
gminy Gryfice?
Prosimy wstawić znak X w odpowiednim okienku.
TAK
NIE
NIE MAM ZDANIA

9. Czy uważa Pan/i/, że Władze Gminy Gryfice w dostateczny sposób informują mieszkańców
o prowadzonych procesach planistycznych?
Prosimy wstawić znak X w odpowiednim okienku.
TAK
NIE
NIE MAM ZDANIA

10. Czy w Pana/i/ opinii w gminie Gryfice powinny być organizowane wydarzenia dotyczące
planowania przestrzennego z udziałem mieszkańców (konsultacje społeczne, szkolenia, spotkania
informacyjne, warsztaty problemowe, inne)? Jakie?
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METRYCZKA
Płeć:
kobieta
mężczyzna

Wykształcenie:
wyższe
średnie
zawodowe
inne

Miejsce zamieszkania:
miasto
wieś /nazwa miejscowości wiejskiej/

Przedział wiekowy:
18 - 24
25 - 35
36 - 45
46 - 55
56 - 65
powyżej 65

Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi!
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