
Zał. 1

PODSUMOWANIE ANKIETY ONLINE
przeprowadzonej w ramach projektu Przestrzeń do rozmowy – rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu

przestrzennym

w związku z przygotowywaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru ograniczonego ulicami Graniczną w Gaszowicach, Szkolną w Piecach i Łączną w Szczerbicach

1.  Z  jakiego  źródła  dowiedział/a  się  Pan/Pani  o  przystąpieniu  do  sporządzania  miejscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami Graniczną w Gaszowicach, Szkolną w Piecach i Łączną w Szczerbicach
(można wybrać więcej niż jedno źródło)?

53 odpowiedzi

Odpowiedź Ilość %

obwieszczenie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gaszowice 5 9,4

obwieszczenie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gaszowice 10 18,9

obwieszczenie wywieszone na tablicach ogłoszeń zlokalizowanych w sołectwach 5 9,4

ogłoszenie w prasie lokalnej 4 7,5

rozmowa z pracownikami Urzędu Gminy Gaszowice 5 9,4

rozmowa z radnymi Gminy Gaszowice 2 3,8

inne źródło 22 41,5

nie wiedziałem/am o przystąpieniu do sporządzania tego planu 7 13,2

Jeżeli w pytaniu 1 zaznaczył/a Pan/Pani odpowiedź "inne źródło", proszę podać jakie.

22 odpowiedzi

Podano następujące odpowiedzi: od sąsiada, od znajomych, strony internetowe Gminy Gaszowice, strona Gminy Gaszowice
na Facebook/u (zdecydowana większość odpowiedzi).

2. Czy zna Pan/Pani obecnie obowiązujące zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obejmujących
obszar ograniczony ulicami Graniczną w Gaszowicach, Szkolną w Piecach i Łączną w Szczerbicach?

53 odpowiedzi



3. Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z zamieszkiwania rejonu ulic Granicznej w Gaszowicach, Szkolnej w Piecach i Łącznej
w Szczerbicach?

53 odpowiedzi

4. Jak ocenia Pan/Pani obecny stan infrastruktury drogowej i technicznej w rejonie ulic Granicznej w Gaszowicach, Szkolnej
w Piecach i Łącznej w Szczerbicach?

5. Jak ocenia Pan/Pani obecny stan gospodarki społecznej i komunalnej w rejonie ulic Granicznej w Gaszowicach, Szkolnej
w Piecach i Łącznej w Szczerbicach?

[1] dostępność i oferta edukacyjna placówek oświatowych i żłobków
[2] dostępność i oferta instytucji kulturalnych i klubów sportowych
[3] stan infrastruktury komunikacyjnej w zakresie połączeń z sąsiednimi gminami
[4] gospodarka odpadami komunalnymi
[5] dostępność infrastruktury rekreacyjnej (np. placów zabaw, siłowni napowietrznych, boisk sportowych itp.)
[6] stan infrastruktury związanej z turystyką pieszą i rowerową

[1] [2] [3] [4] [5] [6]



6.  Proszę  o  wyrażenie  Pana/Pani  opinii  na temat  rejonu ulic  Granicznej  w Gaszowicach,  Szkolnej  w Piecach i  Łącznej
w Szczerbicach w odniesieniu do podanych niżej sformułowań.

[1] Powietrze jest tutaj czyste i wolne od zanieczyszczeń.
[2] Tereny zielone i cieki wodne są tutaj czyste i wolne od zanieczyszczeń.
[3] Rejon ten jest dobrze zorganizowany przestrzennie (urbanistycznie).
[4] Rejon ten jest dobrze skomunikowany z innymi częściami gminy.
[5] Rejon ten jest atrakcyjnym miejscem do zamieszkania.

7. Proszę ocenić w skali od 1 do 5 (1 - w ogóle nieuciążliwe; 5 - bardzo uciążliwe) uciążliwość wymienionych czynników
wpływających na komfort życia w rejonie ulic Granicznej w Gaszowicach, Szkolnej w Piecach i Łącznej w Szczerbicach.

8. Jakie inne uciążliwości wpływające na komfort życia (niewymienione w pytaniu 7) może Pan/Pani wskazać w rejonie ulic
Granicznej w Gaszowicach, Szkolnej w Piecach i Łącznej w Szczerbicach?

9 odpowiedzi

[1] Palenie w piecu przez mojego sąsiada
[2] Bez zgody właścicieli naniesiono drogę D1KDW przechodzą przez środek działki budowlanej
[3] Brak dojazdu i odległość do mediów dla działek poza pierwszym pasem zabudowy.
[4] zanieczyszczenie powietrza w okresie jesienno-zimowym
[5] trudno powiedzieć
[6] nieprzestrzeganie przepisów prawa drogowego przez kierowców samochodów
[7] brak lub słaby dojazd do działek w pasie drugiej linii zabudowy
[8] Brak jakiegokolwiek najmniejszego chodnika lub dobrze utwardzonego pobocza, przez kierowców utrzymywana jest duża
szybkość  co  stwarza  zagrożenie  dla  każdego,  a  w  sezonie  szkolnym  dla  dzieci,  których  jest  mnóstwo  na  drodze.  Słaba
widoczność  na  skrzyżowaniach  Graniczna-Sportowa  i  Graniczna-Szkolna  pomimo  luster,  które  parują  i  wskazują  krótką
widoczność.

[1] [2] [3] [4] [5]



9.  Proszę  wskazać  jakich  rodzajów  usług  i  obiektów  użyteczności  publicznej  powinno  być  Pana/Pani  zdaniem  więcej
w rejonie ulic Granicznej w Gaszowicach, Szkolnej w Piecach i Łącznej w Szczerbicach (można wybrać więcej niż jedną
odpowiedź)?

43 odpowiedzi

Odpowiedź Ilość %

żłobki i punkty opieki nad dziećmi do lat 3 13 30,2

przedszkola 0 0

szkoły podstawowe 0 0

boiska sportowe 6 14

tereny rekreacyjne (np. place zabaw, siłownie zewnętrzne itp.) 14 32,6

obiekty związane z opieką zdrowotną 11 25,6

sklepy spożywcze 5 11,6

sklepy budowlane i przemysłowe 2 4,7

usługi fryzjerskie i kosmetyczne 4 9,3

obiekty gastronomiczne (np. restauracje, puby, kawiarnie itp.) 32 74,4

inne 3 7

Jeżeli w pytaniu 9 zaznaczył/a Pan/Pani odpowiedź "inne", proszę podać jakie.

3 odpowiedzi

Podano następujące odpowiedzi: tor crossowy, nie potrzeba mi nic, niczego mi nie potrzeba.

10. W jaki sposób i jak często porusza się Pan/Pani w rejonie ulic Granicznej w Gaszowicach, Szkolnej w Piecach i Łącznej
w Szczerbicach?

11.  Jak  ocenia  Pan/Pani  aktualny  stan  układu  komunikacyjnego  w  rejonie  ulic  Granicznej  w  Gaszowicach,  Szkolnej
w Piecach i Łącznej w Szczerbicach?

[1] [2] [3] [4] [5]



[1] układ drogowy
[2] organizacja ruchu drogowego
[3] infrastruktura piesza i rowerowa (np. chodniki, przejścia dla pieszych/rowerzystów itp.)
[4] sieć i oznakowanie ścieżek, tras i turystycznych szlaków rowerowych
[5] sieć i oznakowanie pieszych szlaków turystycznych

12. Czy chciałby/aby Pan/Pani wziąć udział w spotkaniach, na których będzie można porozmawiać o przeznaczeniu terenu
obejmującego obszar ograniczony ulicami Graniczną w Gaszowicach, Szkolną w Piecach i Łączną w Szczerbicach?

53 odpowiedzi

Jeżeli  w  pytaniu  12  zaznaczył/a  Pan/Pani  odpowiedź  "tak",  proszę  podać  jakie  problemy  występujące  w  rejonie  ulic
Granicznej w Gaszowicach, Szkolnej w Piecach i  Łącznej w Szczerbicach chciałby/aby Pan/Pani poruszyć podczas takich
spotkań.

11 odpowiedzi

[1]  Nadmierna  prędkość  samochodów,  szczególnie  na  odcinku  ul  Sportowej  do  końca  ulicy  Granicznej  proponuje
zainteresować się tym tematem bardziej.
[2] Bez zgody właścicieli naniesiono drogę D1KDW przechodzą przez środek działki budowlanej
[3] Niepotrzebna droga równoległa do ul. Szkolnej
[4] Niepotrzebna droga równoległa do ulicy Szkolnej
[5]  brak chodników,  brak dojazdu do działek w drugim pasie zabudowy,  słaba widoczność na skrzyżowaniu ulic  Szkolnej
i Łącznej
[6] Organizacja dojazdu do działek budowlanych w kolejnych pasach zabudowy.
[7] Bezpieczeństwo poruszania się, góra uczenie ruchu samochodowego. Ograniczenie prędkości nic nie daje
[8] Brak jakiegokolwiek najmniejszego chodnika lub dobrze utwardzonego pobocza, przez kierowców utrzymywana jest duża
szybkość  co  stwarza  zagrożenie  dla  każdego,  a  w  sezonie  szkolnym  dla  dzieci,  których  jest  mnóstwo  na  drodze.  Słaba
widoczność  na  skrzyżowaniach  Graniczna-Sportowa  i  Graniczna-Szkolna  pomimo  luster,  które  parują  i  wskazują  krótką
widoczność.
[9] sieć drogowa do nowych terenów budowlanych
[10] rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
[11] drogi, chodniki 



13. Jaka jest Pana/Pani płeć?

53 odpowiedzi

14. W jakim przedziale wiekowym się Pan/Pani znajduje?

53 odpowiedzi

15. Jakie jest Pana/Pani miejsce zamieszkania?

53 odpowiedzi



16. Liczba osób w Pana/Pani gospodarstwie domowym (łącznie z dziećmi i osobami starszymi) wynosi?

53 odpowiedzi


