
 

 

 

 

 

 

PYTANIA DOTYCZĄCE OBSZARU OBJĘTEGO MPZP 

1. Jak często bywa Pan/-ni w obszarze objętym planem (Rynek Hurtowy Elizówka) lub obszarze 

bezpośrednio do niego przylegającym? Proszę zaznaczyć X pod właściwą odpowiedzią. 

a b c d e 

codziennie 

spędzam tam co 

najmniej 30 minut 

bywam tam 

codziennie, ale 

tylko na chwilę, 

przechodzę 

tamtędy lub 

przejeżdżam 

bywam tam co 

najmniej 2 razy w 

tygodniu 

bywam tam 
czasami, ale 

rzadziej niż  2 razy 
w tygodniu 

raczej tam nie 
bywam 

     

 

2. Czy uważa Pan/-ni, że obszar funkcjonujący w sposób obecny – jako Rynek Hurtowy właściwie 

spełnia swoją funkcję? Proszę zaznaczyć X pod właściwą odpowiedzią. 

a b c d 

tak, uważam, że 

obszar w 

zupełności spełnia 

swoją funkcję 

uważam, że obszar 

spełnia swoją 

funkcję częściowo, 

ale warto ją 

uzupełnić 

nie, uważam, że 

obszar zupełnie nie 

spełnia swojej 

funkcji 

nie mam zadania 

    

  

3. Czy uważa Pan/-ni, że obszar, na którym funkcjonuje Rynek Hurtowy wpływa pozytywnie na 

rozwój Gminy Niemce? Proszę zaznaczyć X pod właściwą odpowiedzią. 

a b c d 

tak, uważam, że 

obszar 

pozytywnie 

wpływa na rozwój 

gminy 

uważam, że obszar 

wpływa raczej 

dobrze na rozwój 

gminy  

nie, uważam, że 

obszar raczej nie 

wpływa pozytywnie 

na rozwój gminy  

nie mam zadania 

    

  

 

 

 



 

 

 

 

4. Czy uważa Pan/-ni, że na obszarze powinny być zlokalizowane funkcje uzupełniające? Proszę 

zaznaczyć X pod właściwą odpowiedzią. 

a b c 

tak, uważam, że 

obszar warto 

rozwijać i 

umożliwić 

lokalizację 

nowych funkcji  

nie, uważam, że na 

obszarze zupełnie 

nie są potrzebne 

nowe funkcje   

nie mam zadania 

   

 

5. Jakie według Pana/-ni inne funkcje powinny lub mogłyby pojawić się w tym obszarze, aby mógł 

lepiej spełniać swoją funkcję? Proszę zaznaczyć X przy właściwej odpowiedzi i/lub udzielić 

odpowiedzi opisowej.  

a obiekty usługowe  

 

 W przypadku wskazania odpowiedzi „d” - tu proszę 

wymienić propozycje innych funkcji 

b obiekty biurowe oraz 

administracyjne 
 

 

  

c obiekty badawcze  

 

  

d inne  

 

  

 

6. Czy uważa Pan/-ni, że realizacja w Gminie Niemce centrum badawczo-rozwojowego związanego 

z obsługą rolnictwa mogłaby pozytywnie wpłynąć na rozwój gminy?   

a b c d 

tak, uważam, że to 

bardzo dobry a nawet 

konieczny  kierunek 

rozwoju gminy 

tak, uważam, że to 

dobry kierunek 

rozwoju gminy 

nie mam zdania na 

ten temat 
nie sądzę, aby to było 

potrzebne 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PYTANIA  DOTYCZĄCE PROWADZONYCH W GMINIE PROCEDUR PLANISTYCZNYCH  

7. Czy interesuje się Pan/-ni prowadzonymi w Gminie Niemce procedurami planistycznymi i 

dotyczącymi projektowania przestrzeni? Proszę zaznaczyć X pod właściwą odpowiedzią. 

a b c 

tak, staram się 

śledzić je na 

bieżąco 

czasami się nimi 

interesuję 

nie, zupełnie się 

nimi nie interesuję   

   

 

8. Czy kiedykolwiek składał/-a Pan/-ni wniosek w procedurze sporządzania studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego? Proszę zaznaczyć X pod właściwą odpowiedzią. 

a b c 

tak nie nie pamiętam 

   

 

9. Czy Pana/-ni zdaniem mieszkańcy Gminy Niemce są w wystarczający sposób informowani o 

trwających w mieście procedurach planistycznych i możliwości zaangażowanie się w nie? Proszę 

zaznaczyć X pod właściwą odpowiedzią. 

a b c 

tak nie nie mam zdania 

   

 

10. Czy kiedykolwiek brał/-a Pan/-ni udział w konsultacjach społecznych organizowanych w gminie? 

Proszę zaznaczyć X pod właściwą odpowiedzią. 

a b c 

tak nie nie pamiętam 

   

 

W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie a – proszę napisać czego te 

konsultacje dotyczyły? 

 

 

 

 



 

 

 

 

11. Czy uważa Pan/-ni, że mieszkańcy powinni być zapraszani do tworzenia dokumentów 

planistycznych, np. zapraszani do udziału w warsztatach projektowych?  Proszę zaznaczyć X pod 

właściwą odpowiedzią. 

a b c 

tak nie nie mam zdania 

   

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

METRYCZKA: 

1. Czy mieszka Pan / -ni w Gminie Niemce? 

a b 

tak nie 

  

 

2. Proszę zaznaczyć swój wiek 

a b c d e 

18-30 31-40 41-50 51 - 65 65 i więcej 

     

 

3. Jakie jest Pana / -ni wykształcenie? 

a b c d e 

podstawowe gimnazjalne zawodowe średnie wyższe 

     

 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. 

 


