
 

Ankieta 
badająca opinie mieszkańców na temat pożądanych kierunków planowania i 

zagospodarowania przestrzennego 
w gminie Męcinka 

Planowanie przestrzenne jest procesem, który służy porządkowaniu ładu przestrzennego danego 
terytorium, ochronie dobra publicznego, podnoszeniu jakości życia oraz racjonalnemu użytkowaniu 
terenu. Planowanie przestrzenne formułuje zasady zagospodarowania terenu i umożliwia 
kształtowanie przestrzeni zgodnie z potrzebami mieszkańców w sposób racjonalny, 
zrównoważony, zgodny z zastanymi uwarunkowaniami lokalnymi, zachowujący wartości kulturowe, 
środowiskowe i krajobrazowe przy jednoczesnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i 
społecznych. 
Na szczeblu gminnym planowanie przestrzenne realizowane jest poprzez tworzenie takich 
dokumentów jak studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy. 
Dokumenty te stanowią prawo miejscowe i podlegają modyfikacjom w zależności od planowanych 
zmian w zakresie kierunków rozwoju gminy oraz potrzeb mieszkańców.  
  
 Proponowana Państwu ankieta ma na celu lepsze poznanie przez lokalny samorząd 
preferencji mieszkańców w zakresie zagospodarowania przestrzennego naszej gminy oraz potrzeb 
mających wpływ na rozwój zarówno gospodarczy, społeczny, kulturowy oraz turystyczny 
przestrzeni, którą zamieszkujemy. Ankieta umożliwia mieszkańcom na zasygnalizowanie 
problemów, wyrażenie potrzeb oraz zaprezentowanie pomysłów na rozwój gminy, co będzie 
przekładało się na ich realizację przez samorząd gminy przy uwzględnieniu możliwości i 
zachowaniu zasad, o których mowa na wstępie.  
Prosimy o wypełnienie ankiety w formie on – line lub pisemnie – jest ona dostępna w Urzędzie 
Gminy w Męcince www.mecinka.pl. 

Wójt Gminy Męcinka 
Mirosław Brzozowski 
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I. Pytania dotyczące wybranych preferencji w zakresie zagospodarowania. 

1. Co uważa Pani/Pan za najważniejsze w standardzie życia na terenie gminy (proszę o zaznaczenie 
czterech najważniejszych dla Państwa obszarów): 
  
☐ ekologia (czyste powietrze, dużo zieleni, czyste wody, tereny naturalne), 
☐ dobry standard usług edukacyjnych, opiekuńczych (żłobek i przedszkola) zdrowotnych, 
☐ oferta kulturalna w gminie, 
☐ obiekty rekreacyjne i sportowe na terenie gminy (place zabaw, kompleksy sportowe, miejsca 
odpoczynku), 
☐ infrastruktura turystyczna – trasy rowerowe 
☐ duża dostępność atrakcyjnych miejsc pracy  
☐ infrastruktura komunikacyjna - dobre, bezpieczne drogi, chodniki, parkingi, przystanki, 
☐ miejsca integracji społecznej – świetlice wiejskie, 
☐ estetyczny wygląd wsi, 
☐ zadbane zabytki i obiekty historyczne, 
☐ uzbrojenie terenów budowlanych we wszystkie sieci infrastruktury (prąd, woda, kanalizacja, ew.    
gaz i dostęp do Internetu), 

☐ standard zagospodarowania własnej działki i domu, 
☐ Inne ( proszę podać jakie )……………………................................................................................ 

      …………………….......................................................................................................................... 

2. Które obiekty na terenie gminy mogą stanowić atrakcję turystyczną? Proszę wymienić: 

…………………………………………………………………………........................................................ 

…………………………………………………………………………........................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………........................................................ 

3. Czy Pani/Pana zdaniem występuje potrzeba wyznaczenia tras rowerowych na terenie gminy 
(proszę zakreślić jedno stwierdzenie): 

☐ TAK 
☐ nie  
☐ nie mam zdania     
☐ jeśli TAK proszę zaproponować ich przebiegi: 

……………………………………………………………………................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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4. Proszę wskazać, jakich obiektów Pani/Pana zdaniem najbardziej brakuje w gminie (proszę 
wymienić nie więcej niż cztery pozycje)  

…………………………………………………………………………........................................................ 

…………………………………………………………………………........................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………........................................................ 

5. Proszę wskazać, jakich obiektów Pani/Pana zdaniem nie powinno być na terenie gminy, a jeżeli 
występują, to powinny być – w miarę możliwości – zlikwidowane. 

…………………………………………………………………………........................................................ 

…………………………………………………………………………........................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………........................................................ 

6. Przy lokalizacji jakich obiektów należy ustalić minimalną odległość od terenów zabudowy 
mieszkaniowej. 

…………………………………………………………………………........................................................ 

…………………………………………………………………………........................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………........................................................ 

7. Czy jest Pani/Pan za lokalizacją farm fotowoltaicznych na terenie gminy? 
☐ TAK 
☐ nie  
☐ nie mam zdania 

Jeśli tak to na jakich terenach? 

…………………………………………………………………………........................................................ 

…………………………………………………………………………........................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………........................................................ 
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II. Postulaty dotyczące zmian w strukturze powierzchni terenów o różnym 
przeznaczeniu (użytkowaniu) 

8. Powierzchnie terenów dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

☐ zwiększyć 
☐ zmniejszyć 
☐ pozostawić dotychczasową 
☐ nie mam zdania 

9. Powierzchnie terenów dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

☐ zwiększyć 
☐ zmniejszyć 
☐ pozostawić dotychczasową 
☐ nie mam zdania 

10. Powierzchnie terenów dla zabudowy zagrodowej 

☐ zwiększyć 
☐ zmniejszyć 
☐ pozostawić dotychczasową 
☐ nie mam zdania 

11. Powierzchnie terenów dla zabudowy usługowej 

☐ zwiększyć 
☐ zmniejszyć 
☐ pozostawić dotychczasową 
☐ nie mam zdania 

12. Powierzchnie terenów dla sportu i rekreacji 

☐ zwiększyć 
☐ zmniejszyć 
☐ pozostawić dotychczasową 
☐ nie mam zdania 
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13. Powierzchnie terenów dla parków i podobnych do nich obszarów zieleni urządzonej 

☐ zwiększyć 
☐ zmniejszyć 
☐ pozostawić dotychczasową 
☐ nie mam zdania 

14. Powierzchnie terenów dla cmentarzy 
☐ zwiększyć 
☐ zmniejszyć 
☐ pozostawić dotychczasową 
☐ nie mam zdania 

15. Powierzchnie terenów dla dużych obiektów rolnych, w tym hodowlanych 
☐ zwiększyć 
☐ zmniejszyć 
☐ pozostawić dotychczasową 
☐ nie mam zdania 

16. Powierzchnie terenów dla obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 
☐ zwiększyć 
☐ zmniejszyć 
☐ pozostawić dotychczasową 
☐ nie mam zdania 

17. Powierzchnie terenów dla górnictwa 
☐ zwiększyć 
☐ zmniejszyć 
☐ pozostawić dotychczasową 
☐ nie mam zdania 

18. Powierzchnie terenów dla lasów z zakazem zabudowy 
☐ zwiększyć 
☐ zmniejszyć 
☐ pozostawić dotychczasową 
☐ nie mam zdania 
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19. Inne uwagi dotyczące zasad i sposobów zagospodarowania przestrzeni na terenie 
miejscowości lub gminy: 

…………………………………………………………………………........................................................ 

…………………………………………………………………………........................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………........................................................ 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.  
Charakterystyka osoby wypełniającej ankietę: 

A. Miejsce zamieszkania, miejscowość:………………………………………………………….. 
B. Wiek ( proszę o zaznaczenie): 

☐ do 20 lat 
☐ 20 - 40 lat 
☐ 40 - 60 lat 
☐ powyżej 60 lat 

C. Płeć ( proszę o zaznaczenie) 

☐ kobietą 
☐ mężczyzną 

D. Jestem przedsiębiorcą ( proszę o zaznaczenie) 

☐ tak 
☐ nie 

E. Jestem rolnikiem ( proszę o zaznaczenie) 

☐ tak 
☐ nie 

F.  Na terenie Gminy Męcinka zamieszkuję od roku (proszę o podanie):………………………………….. 
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