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Analiza ankiety dotyczącej zmiany

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Gminy Księżpol

Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w ramach projektu „Liderzy konsultacji
społecznych". Badanie przeprowadzono wśród mieszkańców Gminy Księżpol. Ankieta była
udostępniona na stronie internetowej Urzędu Gminy Księżpol. Informacja zachęcająca do
wypełniania formularza została przekazana w ogłoszeniu oraz ulotkach, broszurach i plakatach
rozprowadzonych na terenie gminy. Celem ankiety było poznanie opinii mieszkańców gminy
na temat zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Ankieta była anonimowa, uczestniczyło w niej 50 osób. Ankieta składa się z 15 pytań.

Omówienie wyników ankiety:

Pytanie nr l: Pytanie ogólne:

10%

12%

78%-I

Ijestem mieszkańcem gminy oraz
właścicielem działki/działek
położonych na terenie gminy

nie jestem mieszkańcem gminy, ale
właścicielem działki/działek
położonych na ternie gminy

jestem mieszkańcem gminy, ale nie
właścicielem dziatki/dziatek
położonych na terenie gminy

W ankiecie uczestniczyli w większości mieszkańcy gminy Księżpol, którzy są właścicielami
działki bądź działek położonych na terenie gminy (78%). Znacznie mniejszą grupą wśród
ankietowanych były osoby nie będące właścicielem gruntów ale które mieszkają na terenie
gminy (10%). Pytanie zostało skierowane także do osób, które nie zamieszkują gminy Księżpol,
ale posiadają grunty z w gminie (12%).

Pytanie nr 2: Jak ocenia Pan/Pani sposób promocji przez Gminę o planowanym
przeprowadzeniu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego:

można uzyskać informację gdy
Sam/Sama zainteresuje się tematem

informacje podawane są na bieżąco,
docierają do każdego mieszkańca

pozyskanie informacji Jest utrudnione

Pytanie bez odpowiedzi
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W pytaniu nr 2 ankietujący ocenił sposób promocji - informowanie mieszkańców odnośnie
zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przez gminę. Niecała połowa
ankietowanych (48%) uzyskało informację, gdy zainteresują się tym sami, 44% twierdzi, że
informacje są podawane na bieżąco oraz docierają do mieszkańców. Znaczna mniejszość
ankietowanych stwierdza, iż informacje są pozyskiwane z utrudnieniem (6%), a 2%
ankietowanych pozostawiło pytanie bez odpowiedzi.

Pytanie nr 3: W jakiej miejscowości w Gminie Księżpol jest zlokalizowana Pana/Pani działka,
którą Pan /Pani chce przekształcić:

osoby nie posiadające dziatki
Gliny

Markowicze
Zanie

Majdan Nowy
Stary Lipowiec

Przymiarki
Rakówka

Korchów Pierwszy
Rogale
Zynie
Płusy

Pawlichy
Majdan Stary

Księżpol
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Kolejnym pytaniem było zapytanie o lokalizację działek, które ankietowania chcieliby
przekształcić. Najwięcej ankietowanych - 11 osób wskazało jako lokalizację miejscowość
Księżpol, 8 osób - Majdan Stary, 6 osób - Płusy, 4 osoby - miejscowość Pawlichy i Rakówka, 3
osoby - Zynie, 2 osoby - Korchów Pierwszy i Przymiarki, a po l osobie wskazało miejscowość
Stary Lipowiec, Majdan Nowy, Zanie, Markowicze oraz Gliny. Jedna osoba nie posiada działki.

Pytanie nr 4: Jakich terenów brakuje w Pana/Pani miejscowości:

tereny do organizacji imprez plenerowych
tereny gdzie będą rozmieszczone urządzenia.

tereny pod infrastrukturę publiczną
tereny pod działalność sportową

tereny pod usługi gastronomiczne i turystyczne

tereny rekreacyjne

tereny instytucji publicznych
tereny produkcyjne

tereny pod zabudowę zagrodową
tereny pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną
tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

o 5 10 15 20 25 30 35
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Następne pytanie ankietowe dotyczyło brakujących terenów w miejscowości zamieszkałej
przez ankietowanych. Najwięcej ankietowanych twierdzi, że na terenie ich miejsca
zamieszkania brakuje terenów pod zabudowę jednorodzinną (32 osoby), kolejno są podane
tereny rekreacyjne (17 osób), tereny produkcyjne (15 osób), tereny pod usługi gastronomiczne
i turystyczne (12 osób), tereny pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (8 osób), tereny
gdzie będą rozmieszczone urządzenia odnawialnych źródeł energii (7 osób), tereny pod
zabudowę zagrodową (6 osób), tereny pod działalność sportową (5 osób), tereny
infrastruktury publicznej (3 osoby), tereny do organizacji imprez plenerowych (2 osoby) oraz
l osoba udzieliła odpowiedzi tereny instytucji publicznych.

Pytanie nr 5: Jakie tereny są potrzebne wg. Pana/Pani w nowym miejscowym planie
zagospodarowania:

otwarte tereny przeznaczone na imprezy masowe

tereny pod busdowę domków letniskowych do 35...

tereny gdzie będą rozmieszczone urządzenia.

tereny pod infrastrukturę publiczną

tereny pod działalność sportową

tereny pod usługi gastronomiczne i turystyczne

tereny rekreacyjne

tereny instytucji publicznych

tereny produkcyjne

tereny pod zabudowę zagrodową

tereny pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną

tereny pod zabudowę mieszkaniową Jednorodzinną

o 5 10 15 20 25 30 35

Kolejne pytanie dotyczyło natomiast opinii na temat potrzebnych zmian w nowym,
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Największa ilość ankietowanych
wskazała, że w gminie potrzeba terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (32
osoby), mniejsza ilość osób wskazało tereny produkcyjne (19 osób), tereny rekreacyjne (16
osób), 10 osób zaznaczyło odpowiedź tereny pod usługi gastronomiczne i turystyczne, tereny
pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (9 osób), tereny gdzie będą rozmieszczone
urządzenia odnawialnych źródeł energii (8 osób), tereny pod zabudowę zagrodową (7 osób),
tereny pod działalność sportową (4 osoby), najmniejsza ilość ankietowanych - po 2 osoby,
wskazała, że potrzebne są tereny instytucji publicznych, pod infrastrukturę publiczną, tereny
pod budowę domków letniskowych do 35 m2 na zgłoszenie oraz tereny przeznaczone na
imprezy masowe.
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Pytanie 6: Jaka wielkość działki (m2) w zabudowie mieszkaniowej uważa Pan/Pani za
wystarczającą:

13%

35%

52%

• do 800 m2

•od 800 m2 do 1200 m2

• powyżej 1200 m 2

W pytaniu o wielkość działki, ponad połowa ankietowanych wskazała, że obszar od 800m2do
1200m2 byłby wystarczający w zabudowie mieszkaniowej (52%), znacznie mniej
ankietowanych - 35% wskazała na obszar powyżej 1200 m2, a najmniejsza ilość - 13%, że
działki pod zabudowę mieszkaniową powinny zajmować do 800 m2.

Pytanie nr 7: Jakie rodzaje zabudowy mieszkaniowej wg Pana/Pani potrzebne są w naszej
gminie:

• zabudowa wolnostojąca

• zabudoaa szeregowa

•zabudowa bliźniacza

• nie mam zdania

Analizując pytanie nr 7 można stwierdzić, że rodzajami zabudowy najpotrzebniejsze w gminie
jest zabudowa wolnostojąca (70%), najmniej osób wskazało odpowiedź zabudowa szeregowa
(8%) oraz bliźniacza (4%), 18% ankietowanych nie wyraziło swojego zdania.

Pytanie nr 8: Czy w naszej gminie brakuje terenów pod produkcję:

isa

tak

nie

nie mam zdania
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Odnośnie pytania dotyczącego terenów produkcyjnych, ponad połowa ankietowanych (55%)
stwierdziła, że w brakuje takich terenów w naszej gminie, 18% odpowiedziała negatywnie, a
27% nie ma zdania.

Pytanie nr 9: Jakiego rodzaju terenów celu publicznego brakuje Gminie Księżpol:

duże, otwarte przestrzenieprzeznaczone do
organizowania imprez

turystyczne, pensjonaty, domki letniskowe pod
wynajem

tereny poktyte wodą - zbiorniki wodne

tereny inwestycyjno-produkjcyjne

parki, skwery, place zabaw, miejsca rekreacji

obiekty sportowe

o 5 10 15 20 25 30

Na pytanie dotyczące rodzaju terenów użytku publicznego największa liczba ankietowanych
wskazała brak terenów inwestycyjno- produkcyjnych (25 osób), o jedną osobę mniej (24
osoby) wskazało parki, skwery, place zabaw oraz miejsca rekreacji. 15 osób wskazało zbiorniki
wodne, a 7 osób obiekty sportowe. Po dwie osoby wskazały przestrzenie do organizowania
imprez oraz tereny turystyczne z możliwością postawienia pensjonatu, domków letniskowych.

Pytanie nr 10: Na jakie odnawialne źródła energii proponuje Pan/Pani zagospodarować tereny
w naszej gminie:

ss

K

M

energia wiatrowa

energia słoneczna

biomasa

nie mam zdania

Na pytanie o odnawialne źródła energii najwięcej ankietowanych zaznaczyło, że należy
zagospodarować tereny w naszej gminie na energie słoneczną (80%), mniejsza ilość na energię
wiatrową (6%) i biomasę (8%). 6% ankietowanych nie ma zdania w tym temacie.
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Pytanie nr 11: Jak wyobraża sobie Pan/Pani przyszłość naszej gminy, jak chciałby Pan/Pani żeby
się zmieniła (kilka zdań): jest to pytanie, na które ankietowani odpowiedzieli wyrażając w
sposób opisowy.

Propozycje ankietowanych Liczba odpowiedzi

więcej terenów rekreacyjnych 3

dostęp do kanalizacji 2

więcej terenów inwestycyjnych, produkcyjnych 7

więcej terenów rekreacyjnych, place zabaw dla dzieci 4

okolica czysta, bardziej zadbana l

więcej terenów przeznaczonych pod odnawialne źródła energii 2

zagospodarowanie placu Gminnego Ośrodka Kultury, postawienie
ławek, możliwość słuchania muzyki relaksacyjnej

l

poprawa infrastruktury drogowej 2

budowa infrastruktury rowerowej l

brak zdania 2

Pytanie nr 11 wymagało wyrażenia opinii przez ankietowanych w sposób opisowy. Pytanie to
nie było obowiązkowe, odpowiedzi udzieliło 25 osób. Reszka osób nie wyraziła tu swojego
zdania.

Pytanie nr 12: Czy złożył/zamierza złożyć Pan/Pani wniosek o zmianę zagospodarowania
przestrzennego:

w

l tak

nie
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W ankiecie także zapytano o plany mieszkańców dotyczących składania wniosków o zmianę
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Większość osób zadeklarowała
złożenie wniosku w Urzędzie Gminy (76%), a 24% nie złoży takiego wniosku.

Pytanie nr 13: Płeć:

St,
 -.

^3.
f

kobieta

mężczyzna

Kolejne pytanie obrazuje płeć ankietowanych osób. W ankiecie uczestniczyło 55% mężczyzn
oraz 45% kobiet.

Pytanie nr 14: Wiek:

%

M

poniżej 20 lat

od 21 do 30 lat

od31do501at

od51do701at

powyżej 71 lat

Pytanie nr 14 dotyczyło zbadania wieku ankietowanych. 60% ankietowanych to osoby w wieku
od 31 do 50 lat, 24% to osoby w wieku od 21 do 30 lat. Najmniej ankietowanych odnotowano
w przedziale wiekowym od 50 do 70 lat (14%) oraz w wieku powyżej 71 lat (2%)
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•A
10%

24%

64%

• wyższe

•średnie

• zawodowe

• podstwaowe

Ostatnie pytanie dotyczy wykształcenia ankietowanych. 65% ankietowanych to osoby z
wykształceniem wyższym, mniejsza ilość ankietowanych to osoby o wykształceniu średnim
(24%) oraz zawodowym (10%). 2% ankietowanych to osoby posiadające wykształcenie
podstawowe.

Wszystkie odpowiedzi uczestników ankiety zostały przeanalizowane i przekazane zostaną do
zespołu pracującego przy opracowywaniu planu zagospodarowania przestrzennego.

Dziękujemy za udział w ankiecie.

Referat Budownictwa,

Gospodarki Komunalnej

i Ochrony Środowiska

Analizę opracowała:

Małgorzata Blicharz
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