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Szanowni Państwo! 

 

Gmina Woźniki jest w trakcie opracowywania Miejscowych Planów Zagospodarowania 

Przestrzennego. Obecnie trwają konsultacje społeczne mające na celu poznanie społecznych 

oczekiwań co do przyszłości gminy Woźniki, wyznaczenia kierunków jej rowoju i rozpoznania potrzeb 

mieszkańców m.in. w obszarach terenów zieleni, zagospodarowania nowej strefy przemysłowo – 

ekonomicznej i jej styku z terenami mieszkalnymi, terenów po byłym PGR w Woźnikach. 

W związku z tym prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Państwa odpowiedzi są dla nas bardzo 

ważne. Zapewniamy, że wszystkie odpowiedzi są anonimowe i objęte tajemnicą, a wyniki zostaną 

poddane jedynie analizie statystycznej. Bardzo prosimy o udzielenie szczerych i wyczerpujących 

odpowiedzi. Wyniki badań będą zaprezentowane w trakcie publicznej debaty oraz na stronach 

internetowych gminy. 

 W celu zapewnienia lepszej diagnozy sytuacji i pełniejszej analizy potrzeb, zapraszamy Państwa do 

dyskusji, licząc na opinie, stanowiska i propozycje z Państwa strony.  

Prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety do dnia 30.09.2019 r. na formularzu dostępnym na stronie  

http://www.wozniki.pl/pl/konsultacje-przestrzenne.html i przesłanie na adres inwestycje@wozniki.pl 

lub wypełnienie ręczne i pozostawienie w Referacie Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i 

Ochrony Środowiska, Urząd Miejski w Woźnikach, Rynek 11, pokój 15. 

Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc.  

 

 

 

    
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

http://www.wozniki.pl/pl/konsultacje-przestrzenne.html
mailto:inwestycje@wozniki.pl
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I. OBSZAR KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ 

Obszar Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położony jest w północnej części Woźnik przy ul. 

Florianek pomiędzy terenem szkoły Podstawowej w Woźnikach a obwodnicą Woźnik. Powierzchni 

terenu 16 ha. 

1. Jak oceniają Państwo wybrany obszar/teren pod względem:  

(proszę zaznaczyć „X” w odpowiedniej kolumnie) 

  bardzo 
źle 

źle ani 
dobrze, 
ani źle 

dobrze bardzo 
dobrze 

1. Warunków dla rozwoju gminy  
 

     

2. Położenia terenu  
   

     

3. Inne (proszę wpisać jakie): 
 

     

4. Inne (proszę wpisać jakie): 
 

     

 

2. Jakie główne korzyści oraz problemy/zagrożenia Państwa zdaniem wiążą się z 

wyznaczeniem Strefy na omawianym obszarze/terenie? 

1. Korzyści: (proszę poniżej wpisać najwyżej pięć najważniejszych korzyści) wynikających z wyznaczenia Strefy 
na omawianym terenie)  

   1.1. 
 

   1.2. 
 

   1.3. 
 

   1.4. 
 

   1.5. 
 

2. Nie występują żadne 
 

3. Nie wiem 
 

4.      Problemy/zagrożenia: (proszę poniżej wpisać najwyżej pięć najważniejszych problemów/zagrożeń) 
wynikających z wyznaczenia Strefy na omawianym Terenie) 

   4.1. 
 

   4.2. 
 

   4.3. 
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   4.4. 
 

   4.5. 
 

5. Nie występują żadne 
 

6. Nie wiem 
 

 

3. Jak powinien wyglądać omawiany obszar/teren, aby spełniał Państwa oczekiwania? Jakie 

elementy i działania obowiązkowo powinny znaleźć się na obszarze, tak by: 

(Prosimy o krótką wypowiedź przy każdym podpunkcie): 

1. Zapobiec potencjalnym problemom/zagrożeniom: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Warunki ekonomiczne były sprzyjające: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Występowała dbałość o środowisko naturalne/ochrona środowiska: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Jakie standardy powinny spełniać przyszłe przestrzenie, budynki, obiekty, które zostaną 

wybudowane na omawianym terenie?? 

(Prosimy o krótką wypowiedź): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

II. TERENY PO BYŁYM PGR W WOŹNIKACH 

 

5. Jak oceniają Państwo wybrany obszar/teren pod względem:  

(proszę zaznaczyć „X” w odpowiedniej kolumnie) 

  bardzo 
źle 

źle ani 
dobrze, 
ani źle 

dobrze bardzo 
dobrze 

1. Dostępności terenów zieleni      

2. Stanu zagospodarowania oraz jakości wyposażenia 
terenów zieleni 

     

3. Dostępu do terenów sportowo-rekreacyjnych      

4. Jakości, funkcjonalności i estetyki przestrzeni 
publicznych (rozumianych jako centralna część 
miejscowości, miejsce spotkań i integracji) 

     

5. Wyposażenia obszaru w infrastrukturę techniczną 
(np. parkingi, chodniki) 

     

6. Dostępności i jakości infrastruktury pieszej      

7. Dostępności i jakości infrastruktury rowerowej      

8. Dostępności i jakości infrastruktury drogowej       

9. Warunków dla rozwoju MŚP      

10. Jakości i różnorodności oferty usługowej      

11. Oferty kulturalno-rozrywkowej      

12. Oferty sportowo-rekreacyjnej      

13. Bezpieczeństwa      

14. Inne (proszę wpisać jakie): 
 

     

15. Inne (proszę wpisać jakie): 
 

     

16. Inne (proszę wpisać jakie): 
 

     

 

6. Jakie główne problemy Państwa zdaniem występują na omawianym obszarze/terenie? 

1.Występują następujące problemy: (proszę poniżej wpisać najwyżej pięć najważniejszych problemów) 

   1.1. 
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   1.2. 
 

   1.3. 
 

   1.4. 
 

   1.5. 
 

2. Nie występują żadne 
 

3. Nie wiem 
 

 

7. Jakie funkcje pełni w tej chwili obszar?  

(Proszę zaznaczyć „X” na skali od 1-5, gdzie 1- odgrywa znaczącą funkcję, 5- nie istnieje  

w ogóle na tym terenie). 

 Funkcja: 1 2 3 4 5 
1. kulturowa      

2. rozrywkowa      

3. wypoczynkowa      

4. mieszkalna      

5. handlowa      

6. przemysłowa       

7. transportowa      

8. finansowa      

9. administracyjna      

10. oświatowa      

11. usługowa      

12. Rolnicza      

13. Inne (proszę wpisać jakie): 
 

     

14. Inne (proszę wpisać jakie): 
 

     

15. Inne (proszę wpisać jakie): 
 

     

 

8. Jakie funkcje Państwa zdaniem powinny być najważniejsze na tym obszarze w przyszłości? 

(Proszę zaznaczyć „X” na skali od 1-5, gdzie 1- bardzo ważna, 5- nieważna.) 

 Funkcja: 1 2 3 4 5 
1. kulturowa      

2. rozrywkowa      

3. wypoczynkowa      

4. mieszkalna      

5. handlowa      

6. przemysłowa       

7. transportowa      
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8. finansowa      

9. administracyjna      

10. oświatowa      

11. usługowa      

12. rolnicza      

13. Inne (proszę wpisać jakie): 
 

     

14. Inne (proszę wpisać jakie): 
 

     

15. Inne (proszę wpisać jakie): 
 

     

 

9. Czy uważają Państwo, że omawiany teren wymaga zmian?  

(proszę zaznaczyć wybraną odpowiedź) 

Tak Nie 

Jeżeli tak, to jakie to powinny być zmiany? Prosimy o krótką wypowiedź. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Jak powinien wyglądać omawiany obszar/teren, aby spełniał Państwa oczekiwania? Jakie 

elementy i działania obowiązkowo powinny znaleźć się na obszarze, tak by: 

(Prosimy o krótką wypowiedź przy każdym podpunkcie): 

4. Wzrosła jakość życia mieszkańców: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Relacje społeczne rozwijały się w pożądanym kierunku: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6. Występowała dbałość o środowisko naturalne/ochrona środowiska: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dziękujemy za wypełnienie i zwrócenie ankiety! 

Na zakończenie prosimy o odpowiedź na kilka pytań metryczkowych 

M1.Czy wypełniał/a Pan/i ankietę:  

1. Sam (proszę przejść do pytania M3) 

2. Z rodziną lub innymi domownikami 

 

M2. Proszę wpisać płeć i wiek osób, z którymi wypełniał/a Pan/i ankietę [prosimy o nie wpisywanie własnych 

danych] 

 Płeć Wiek 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

[W kolejnych pytaniach proszę wpisać dane osoby, która w największym stopniu wypełniła ankietę] 
 
M3. Płeć: 

1. Kobieta 

2. Mężczyzna 

 
M4. Wiek: 

1. Poniżej 18 lat 

2. 18 – 35 lat 

2. 36 – 50 lat 

3. 51-65 lat 

4. Powyżej 65 lat 

 
M5. Wykształcenie 

1.  Podstawowe i niepełne podstawowe 

2.  Gimnazjalne 

3.  Zasadnicze zawodowe 

4.  Średnie i pomaturalne 

5.  Wyższe zawodowe (licencjackie) 

6.  Wyższe  

 

Ankieta realizowana jest w ramach projektu grantowego „Wspólna przestrzeń – partycypacyjne 

planowanie przestrzemnne w gminach“  finansowanego przez Fundację Sędzimira ze środków Unii 

Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.   


