RAPORT
z konsultacji społecznych dotyczących projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla osiedla w Żukówku na działkach
nr 128/2 i 129/9

Parchowo, czerwiec 2022
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Wprowadzenie

Na podstawie zarządzenia Nr 80.2022 Wójta Gminy Parchowo z dnia 29 kwietnia 2022
roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych związanych z
opracowaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla w Żukówku
na działkach nr 128/2 i 129/9 przeprowadzono (drugiego etapu) pogłębione konsultacje
społeczne, wykraczające poza ustawę, dokumentu planistycznego p.n. „Uchwała nr
XIX/171/2020 Rady Gminy Parchowo z dn. 17 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla w
Żukówku na działkach nr 128/2 i 129/9” w ramach projektu grantowego: „Nowa jakość
konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja” objętego umową
POWR.02.19.00-00-KP07/18, zawartą pomiędzy FRDL a Ministrem Inwestycji i Rozwoju.
Zgodnie z powyższym zarządzeniem konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od dnia
29.04.2022r. do dnia 29.05.2022 roku.
Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji został określony w Indywidualnym Planie Konsultacji,
który stanowi załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Parchowo.
Gmina Parchowo jest w trakcie opracowania projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dla osiedla w Żukówku na działkach nr 128/2
i 129/9.
Sporządzenie projektu MPZP wynikało z potrzeby dostosowania dokumentu
do aktualnych wymogów prawnych, społecznych, ekonomicznych i środowiskowych.
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, obowiązkowe
elementy konsultacji społecznych to zbieranie wniosków i uwag, wyłożenie projektu
dokumentu do publicznego wglądu i dyskusja publiczna. Procedura konsultacji społecznych
projektu MPZP rozszerzona została o dodatkowe elementy, których wprowadzenie jest
możliwe dzięki realizacji umowy grantowej zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju
Demokracji Lokalnej a Ministrem Rozwoju a Gminą Parchowo, w związku z realizacją
projektu grantowego „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym.
Edycja II”.
Procedura konsultacyjna projektu zmiany mpzp rozszerzona została o:
1) spotkanie otwarte,
2) badania ankietowe (ankieta internetowa),
3) dyżur punktu konsultacyjnego.
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Raport przedstawia przebieg i wyniki w/w trzech technik – form konsultacji.

Ryc. 1. Procedura planistyczna z uwzględnieniem rozszerzonych konsultacji społecznych.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Ustawy z dnia 23 marca 2004 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

SPOTKANIE OTWARTE

Prowadzący spotkanie otwarte
Spotkanie otwarte prowadziła projektantka planu arch. Małgorzata Ossowska (CKK
ARCHITEKCI Gdynia).
Konsultacje społeczne, zgodnie z procedura planistyczną, prowadzi Wójt Gminy – na
spotkaniach obecni byli pracownicy Urzędu Gminy Parchowo odpowiedzialni za planowanie
przestrzenne i ochronę środowiska.
W spotkaniu otwartym uczestniczyli także przedstawiciele Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej.

W jakim celu prowadzono spotkanie konsultacyjne
Przedmiotem konsultacji społecznych były działki w miejscowości Żukówko w
Gminie Parchowo. Podstawą prac była uchwała Nr XIX.171.2020 Rady Gminy Parchowo z
dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
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zagospodarowania przestrzennego dla osiedla w Żukówku na działkach nr 128/2 i 129/9.
Celem samych konsultacji społecznych było:
1) dostosowanie ustaleń planu miejscowego do aktualnych potrzeb;
2) możliwość przygotowania oferty inwestycyjnej gminy, zaproszenie nowych
mieszkańców i turystów;
3) zapewnienie możliwości rozwoju miejscowości poprzez wprowadzenie funkcji
letniskowej w obszarze wyznaczonym do zabudowy;
4) upowszechnienie znajomości procesów i procedur planistycznych;
5) wzmocnienie ochrony walorów przyrody i środowiska przyrodniczego;
6) aktywizacja mieszkańców w konsultacjach społecznych;
7) efektywne wykorzystanie kapitału ludzkiego w procesie planowania przestrzennego;
8) wzmocnienie więzi społeczności lokalnej;
9) budowanie społecznego fundamentu poczucia odpowiedzialności za dobro wspólne.

Jak informowano o spotkaniu otwartym i innych formach konsultacji
Kampania informacyjna rozpoczęła się przed rozpoczęciem wszystkich form
konsultacji. Jej celem było przekazanie:
1) informacji o konsultacjach społecznych;
2) zakresie projektu;
3) terminie spotkań;
4) formach konsultacji.
Informacje o spotkaniach otwartych udostępniane były przez:
1) stronę internetową Gminy,
2) gminne tablice ogłoszeń,
3) profil Gminy na portalu Facebook,
4) ogłoszenia prasowe w Kurierze Bytowskim,
5) plakaty, które zostały zamieszczone na tablicach ogłoszeń w poszczególnych
sołectwach na terenie gminy, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Parchowo oraz
na drzwiach wejściowych do urzędu,
6) ulotki,
7) broszurę informacyjną.
W konsultacjach mogli uczestniczyć wszyscy zainteresowani, w szczególności:
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1) mieszkańcy,
2) właściciele gruntów,
3) władze gminy,
4) radni,
5) okoliczni sołtysi,
6) liderzy,
7) potencjalni turyści / letnicy,
8) potencjalni inwestorzy,
9) Rada Sołecka, itp.
Format i czcionka materiałów informacyjnych (broszura, plakat, ulotka) zostały
dostosowane tak, aby umożliwić wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z treścią.
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Spotkanie otwarte adresowane było do szerokiego grona interesariuszy, ze
szczególnym uwzględnieniem mieszkańców. Spotkanie otwarte gwarantowało możliwość
publicznej dyskusji nad projektem zmiany MPZP oraz wymiany argumentów, zapobiegania
ewentualnym konfliktom.
Elementem spotkania była też część szkoleniowa – przedstawienie zasad i etapów
planowania przestrzennego oraz znaczenia i harmonogramu konsultacji społecznych.
Spotkanie otwarte odbyło się 5 maja 2022 roku (czwartek), od godziny 17:00 w WDK
Żukówko. Trwało około 3 godzin. Budynek WDK Żukówko jest dostosowany do potrzeb
osób z niepełnosprawnościami. Posiada przy wejściu głównym podjazd umożliwiający
korzystanie z sali wiejskiej przez osoby ze szczególnymi potrzebami (sala wiejska bez barier
architektonicznych). Pracownik Urzędu Gminy był gotowy do udzielenia pomocy osobom ze
szczególnymi potrzebami.
Spotkanie otwarte odbyło się według scenariusza:
1) powitanie i przedstawienie celu spotkania,
2) prezentacja wprowadzająca,
3) procedura planistyczna (prezentacja z elementami szkolenia) ,
4) przedstawienie projektu MPZP,
5) warsztaty podczas których wypracowywane będą ewentualne uwagi i propozycje do
projektu MPZP,
6) podsumowanie.
Główną częścią spotkania było omówienie przez eksperta ds. planowania
przestrzennego zagadnień związanych z:
1) miejscowym plan zagospodarowania przestrzennego (np. co to jest, do czego służy),
2) konsultacjami społecznymi dot. zagospodarowania przestrzennego (omówienie
poszczególnych etapów i czemu służą).
Uczestnicy spotkania otrzymali broszury informacyjne - mogli zapoznać się z
wydrukowanymi mapami – rysunkami zmiany projektu MPZP i prognozą oddziaływania na
środowisko. Uczestnicy spotkania mogli także wypełnić ankiety.
Dla uczestników przygotowany był bufet kawowy ze słodyczami oraz ciepła kiełbaska
przygotowana na zewnątrz budynku (przy WDK na ruszcie).

7

Uczestnicy w konsultacjach społecznych
Do udziału w konsultacjach społecznych zaproszono wszystkich zainteresowanych, w
szczególności mieszkańców miejscowości Gminy Parchowo.
W spotkaniu otwartym uczestniczyli:
1) mieszkańcy,
2) sołtys,
3) radna,
4) przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich,
5) redaktor lokalnej prasy – Kuriera Bytowskiego,
Również w spotkaniu uczestniczył przedstawiciel organizacji pozarządowych (Prezes
Zarządu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „OPTIMIST” Parchowo).
W spotkaniach otwartych uczestniczyło w sumie 43 osoby dorosłe. Ponadto w spotkaniu
uczestniczyły dzieci, które nie wpisały się na listę obecności.

Wnioski, pomysły, potrzeby zgłaszane w trakcie spotkania
Uczestnicy spotkania nie wnieśli żadnych znaczących uwag oraz zastrzeżeń dotyczących
tekstu ustaleń planu, prognozy oddziaływania na środowisko oraz załączników graficznych do
zmiany planu i prognozy oddziaływania na środowisko. Zaniepokojenie stanowi zwiększenie
ilości działek,

związana z tym większa ilość osób, które będą korzystały z wody. Od

dłuższego czasu są problemy z jakością oraz ilością dostarczanej wody z wodociągu
wiejskiego. Pracownik Urzędu Gminy wyjaśnił, że został ogłoszony przetarg nieograniczony
na przebudowę stacji wodociągowej oraz budowę nowej sieci na odcinku Jamno-Żukówko,
która zagwarantuje ciągłość dostawy wody.

Dokumentacja fotograficzna
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PUNKT KONSULTACYJNY

Punkt konsultacyjny to technika pozwalająca na bezpośrednie dotarcie do
potencjalnych interesariuszy, bez konieczności dodatkowego angażowania ich czasu i
funduszy. Jej istotą jest wykorzystanie naturalnego miejsca spotkań mieszkańców. Punkt
konsultacyjny zorganizowano tak, aby ułatwić dyskusję o możliwych wariantach
zagospodarowania gminy.
Punkt konsultacyjny był prowadzony przez pracowników odpowiedzialnych za
planowanie przestrzenne, aby odpowiadać na pytania i wątpliwości dotyczące projektu planu
oraz procedury planistycznej (z uwzględnieniem procesu konsultacji społecznych).
Dyżur punktu konsultacyjnego odbył się 28 maja 2022 roku, w sobotę, na boisku w
Nakli. Dyżur rozpoczął się o godzinie 15:00 i trwał ponad 3 godziny. Dyżur towarzyszył
imprezie zorganizowanej z okazji 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakli, co
sprzyjało obecności dużej liczbie osób, które skorzystały z informacji w punkcie
konsultacyjnym. Punkt znajdował się pod drewnianą wiatą, wyposażoną w stoły i ławki.
Posadzka i całe dojście od drogi jest utwardzone polbrukiem i nie posiada żadnych stopni
oraz utrudnień w poruszaniu się osób z niepełnosprawnościami. W ramach utwardzenia wraz
z dojściem i dojazdem wykonane są miejsca parkingowe dla samochodów osobowych.
Zarówno wiata, dojazd, dojście, jak i parking jest bez barier architektonicznych, co
umożliwiło pełny dostęp do punktu konsultacyjnego przez osoby z niepełnosprawnościami.
Osoby korzystające z dyżuru otrzymały broszury informacyjne, mogli zapoznać się z
założeniami zmiany MPZP. Uczestnicy mogli także wypełnić ankiety. Dla uczestników
przygotowany był drobny poczęstunek, kawa, herbata, itp. Ponadto uczestnicy mogli
korzystać z bezpłatnych dań przygotowanych w bezpośrednim sąsiedztwie punktu
konsultacyjnego w ramach obchodów 100-lecia OSP, tj. kiełbasy upieczonej na ruszcie przez
pracowników UG Parchowo, bigosu przygotowanego i podawanego przez pracowników
Szkoły Podstawowej w Nakli, grochówki przygotowanej i podawanej przez pracowników
GCKiB w Parchowie oraz wafli, ciast, popkormu przygotowanego i podawanego przez Panie
z Koła Gospodyń w Nakli.
Oprócz osób dorosłych z punktu konsultacyjnego korzystało sporo dzieci (głównie z
poczęstunku).
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Uczestnicy punktu konsultacyjnego
Do udziału w konsultacjach społecznych zaproszono wszystkie zainteresowane osoby.
W dyżurze punktu konsultacyjnego uczestniczyli:
1) mieszkańcy,
2) sołtysi,
3) strażacy,
4) goście, w tym z Ukrainy.
Z dyżuru punktu konsultacyjnego skorzystało ponad

50 osób. Najwięcej stanowili

mieszkańcy Nakli, Garbacza, Sylczna.

Wnioski, pomysły, potrzeby zgłaszane w trakcie dyżuru punktu konsultacyjnego
Uczestnicy nie wnieśli żadnych wniosków dotyczących planu miejscowego. Podczas
prowadzonych rozmów z poszczególnymi osobami oraz w małych grupach nie wniesiono
uwag. Prowadzący punkt konsultacyjny, (który znajdował się pod wiatą) pracownik Urzędu
Gminy zapoznawał również z procedurą planistyczną.

Dokumentacja fotograficzna
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BADANIE ANKIETOWE

Metodologia badania
Badanie ankietowe prowadzone było od 29 kwietnia do 29 maja 2022 roku w formie
ankiety internetowej realizowanej przy wykorzystaniu aplikacji internetowej do prowadzenia
badań. Link do ankiety udostępniony był na stronie internetowej Gminy Parchowo.
Uzupełnieniem była możliwość wypełnienia ankiety w wersji papierowej (w trakcie spotkania
otwartego i punktu konsultacyjnego).
W badaniu uczestniczyło 51 osób, 34 w formie online, 17 w formie papierowej.
Badanie ankietowe on-line służyło rozpoznaniu potrzeb

mieszkańców oraz

wszystkich zainteresowanych dotyczących możliwości zagospodarowania terenów objętych
projektem MPZP oraz umożliwiło aktywne uczestnictwo w procesie konsultacji społecznych.
Badanie ankietowe on-line pozwoliły na uniezależnie udziału w konsultacjach
od konkretnego miejsca i czasu. Pozwalało na udział osobom pracującym w systemie
zmianowym, a także osobom zajmującym się dziećmi czy chorym lub z niepełnosprawością
niemogącym opuścić gospodarstwa domowego.

Charakterystyka respondentów
Kobiety (65%) stanowiły większość uczestników badania. Średni wiek respondentów
to 44 lata, najmłodszy uczestnik badania 17 lat, najstarszy 76 lat.
Zdecydowana większość osób badanych mieszkała na terenie gminy Parchowo, 16%
na terenie samego Żukówka, 53% w innych sołectwach gminy. Jedna trzecia respondentów
(31%) mieszkała poza Gminą Parchowo.
Ponad połowa respondentów (53%) mieszkających w Gminie Parchowo deklarowała,
że mieszka tam od urodzenia. Co piąty badany (20%) mieszkał w gminie co najmniej 10 lat.
Co dziesiąty badany (9%) mieszkał w gminie od 5 do 10 lat, a 17% krócej niż 5 lat.
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35%
kobieta
mężczyzna

65%

Ryc. 1. Płeć respondentów
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

16%
31%
Żukówko
inne sołectwo w gminie
Parchowo
poza gminą Parchowo

53%

Ryc. 2. Miejsce zamieszkania respondentów
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Ryc. 3. Okres zamieszkiwania na terenie gminy Parchowo
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Zadowolenie z mieszkania w gminie Parchowo
Ponad trzy czwarte respondentów mieszkających w Gminie Parchowo była
zadowolonych ze swojej miejscowości / gminy (23% zdecydowanie zadowolonych i 54%
raczej zadowolonych). Jedynie 7% osób badanych nie było zadowolonych z mieszkania
w Gminie Parchowo, 16% nie wskazała konkretnej odpowiedzi.
Wśród przyczyn zadowolenia z mieszkania w gminie wskazano:
1) piękne tereny (6 odpowiedzi),
2) piękny krajobraz, ukształtowanie terenu (6 odpowiedzi),
3) spokój i cisza (5 odpowiedzi),
4) położenie (2 odpowiedzi),
5) lasy, jeziora, tereny zielone,
6) odpoczynek,
7) teren rekreacyjny,
8) dobra infrastruktura,
9) ścieżki rowerowe,
10) czyste powietrze,
11) czyste środowisko,
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12) dobra jakość życia,
13) dbałość gminy o mieszkańców.
Przyczyny niezadowolenia to:
1) zły stan infrastruktury drogowej (2 odpowiedzi),
2) brak terenów mieszkaniowych, przemysłowych, usługowych,
3) praca wójta,
4) brak miejsc rozrywki, spotkań, dla młodzieży itp.

16%
23%
zdecydowanie tak

7%

raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
trudno powiedzieć

54%

Ryc. 4. Zadowolenie z zamieszkiwania na terenie gminy Parchowo
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Preferowane kierunki rozwoju gminy
Zdaniem osób badanych Gmina Parchowo powinna przede wszystkim rozwijać
turystykę (59%), rekreację (47%) oraz usługi (39%).
W kategorii inne pojawiła się odpowiedź: miejsca dla dzieci.
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Ryc. 5. Preferowane kierunki rozwoju gminy Parchowo w %
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. Odpowiedzi nie sumują się do 100%,
ponieważ respondenci mogli wskazać do 3 odpowiedzi.

Związki z terenem objętym projektem zmiany MPZP
Jedna trzecia respondentów regularnie bywała / przebywała na terenie objętym
projektem zmiany MPZP (8% codziennie lub prawie codziennie, 22% kilka razy w miesiącu).
Najliczniejsza grupa badanych przebywa tam najwyżej raz w roku (27% raz w roku lub
rzadziej, 12% nigdy).
Respondentów poproszono także o wskazanie związku z ww. terenem. Ponad połowa
respondentów nie wskazała żadnych takich powiązań (43% żadne, 12% trudno powiedzieć).
wśród wskazanych powiązań wskazano:
1) własność lub współwłasność działki (2%),
2) miejsce zamieszkania (12%),
3) sąsiedztwo miejsca zamieszkania (14%)
4) miejsce pracy (4%),
5) miejsce spędzania czasu wolnego (8%),
6) zainteresowanie zakupem działki (10%).
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Ryc. 6. Częstotliwość przebywania na terenie objętym projektem MPZP
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Ryc. 7. Związki z terenem objętym projektem MPZP w %
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. Odpowiedzi nie sumują się do 100%,
ponieważ respondenci mogli wskazać kilka odpowiedzi.
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Ocena rozwiązań projektowanych w MPZP
Projekt zmiany MPZP zakłada wprowadzenie zabudowy letniskowej na działkach
objętych projektem. Osoby badane zostały poproszone o ocenę tego rozwiązania, czy
zgadzają się, czy nie zgadzają z wprowadzeniem takiego rozwiązania. 70% respondentów
poparło takie zagospodarowania (27% zdecydowanie zgadzało się, 43% raczej zgadzało się).
Przeciwnicy stanowili 18%, 12% nie miało zdania w tej kwestii.

12%
27%

8%

zdecydowanie zgadzam się
zgadzam się

10%

nie zgadzam się
zdecydowanie nie zgadzam się
trudno powiedzieć

43%

Ryc. 8. Opinia dot. wprowadzenia zabudowy letniskowej na terenie objętym projektem MPZP
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Respondenci mieli możliwość wskazania zabudowy innego typu, która mogłaby
pojawić się na tym terenie. Poniżej przedstawiono odpowiedzi badanych:
1. Mieszkalnictwo z usługami rzemieślniczymi.
2. Zabudowa letniskowa.
3. Tylko letniskowa (2 odpowiedzi).
4. Letniskowa bądź mieszkaniowa całoroczna.
5. Usługi turystyczne.
6. Tylko letniskowa
7. Tylko zabudowa rekreacyjna. Od wielu lat Żukówko zamieszkują letnicy, którzy
wykupili działki i zainwestowali w nie swój majątek, żeby odpocząć od miasta i
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blokowisk, w których mieszkają na co dzień. Wybudowanie w ich sąsiedztwie osiedli
mieszkaniowych zaprzecza rekreacyjnemu charakterowi tej okolicy.
8. Żadna do momentu rozwiązania problemów z dostawami wody, zwłaszcza w sezonie
letnim.
9. Powinno pozostać w niezmienionej formie. Miejscowość sielska, urokliwa, z
klimatem i fantastycznymi mieszkańcami.
10. Usługi przy drodze powiatowej.

Podsumowanie
Przeciętny uczestnik przeprowadzonego badania był kobietą w wieku 44 lat,
mieszkającą od urodzenia na terenie gminy Parchowo, sporadycznie odwiedzającym teren
objęty projektem zmiany MPZP.
Ponad trzy czwarte respondentów mieszkających w Gminie Parchowo była
zadowolona ze swojej miejscowości / gminy (23% zdecydowanie zadowolonych i 54% raczej
zadowolonych).
Zdaniem osób badanych Gmina Parchowo powinna przede wszystkim rozwijać
turystykę (59%), rekreację (47%) oraz usługi (39%).
70% respondentów poparło wprowadzenie funkcji letniskowej na terenie objętym
projektem zmiany MPZP (27% zdecydowanie zgadzało się, 43% raczej zgadzało się).
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Kwestionariusz ankiety
Szanowni Państwo!
Gmina Parchowo kończy prace nad zmianą miejscowego planem zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu osiedla w Żukówku (na działkach nr 128/2 i 129/9). Plan jest
dokumentem, który wskazuje jak można zagospodarować czy zabudować poszczególne
działki i miejsca na terenie miejscowości.
Władze gminy chcą, aby plan odpowiadał potrzebom mieszkańców i mieszkanek. Dlatego
prosimy o rozmowę i udział w badaniu, którego wyniki będą wytycznymi do planu.
Badanie jest anonimowe, a jego wyniki będą prezentowane jedynie w formie zbiorczej.
Badanie ma formę rozmowy – trwa przeciętnie około 10 minut.
Zapraszamy i dziękujemy za udział!

1. Czy jest Pani/Pan zadowolony/zadowolona z mieszkania w Gminie Parchowo? Proszę
zaznaczyć jedną odpowiedź
1. zdecydowanie tak
2. raczej tak
3. raczej nie
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4. zdecydowanie nie
5. trudno powiedzieć – proszę przejść do pytania 3
6. nie mieszkam w Gminie Parchowo – proszę przejść do pytania 3
2. Proszę o uzasadnienie odpowiedzi (dlaczego tak, dlaczego nie?) Proszę o wpisanie
odpowiedzi
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. W jakim kierunku powinna rozwijać się gmina Parchowo? Proszę wybrać maksymalnie
3 odpowiedzi.
1. mieszkalnictwo
2. rolnictwo
3. handel
4. usługi
5. działalność rzemieślnicza
6. działalność wytwórcza
7. turystyka
8. rekreacja
9. przemysł
10. inne (proszę wpisać jakie? …………………………………………………………….)
11. trudno powiedzieć
12. gmina nie powinna się zmieniać
4. Projekt planu obejmuje fragment osiedla w Żukówku (na działkach nr 128/2 i 129/9).
Jak często odwiedza Pani/Pan ten teren? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź
1. codziennie lub prawie codziennie
2. kilka razy w miesiącu
3. klika razy w roku
4. raz w roku lub rzadziej
5. nigdy
5. Proszę wskazać Pani/Pana związek z obszarem objętym opracowaniem planu. Proszę
wskazać wszystkie pasujące odpowiedzi
1. właściciel / współwłaściciel działki
2. miejsce zamieszkania
3. sąsiedztwo miejsce zamieszkania
4. miejsce pracy (na terenie lub w pobliskim sąsiedztwie)
5. miejsce spędzania wolnego czasu
6. jestem zainteresowana/zainteresowany kupnem działki na tym terenie
7. inne (proszę wpisać ……………………….)
8. żadne
9. trudno powiedzieć
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6. Projekt planu zakłada na ww. działkach zabudowę letniskową. Czy jest Pani/Pan za
czy przeciwko realizacji zabudowy letniskowej na tym terenie? Proszę wskazać jedną
odpowiedź
1. zdecydowanie zgadzam się
2. zgadzam się
3. nie zgadzam się
4. zdecydowanie nie zgadzam się
5. trudno powiedzieć
7. Jaka inna zabudowa czy zagospodarowanie powinno powstać na tym terenie?Czy
chciałaby Pani / Pan jeszcze coś dodać? Proszę wpisać odpowiedź
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
8. Płeć Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź
1. kobieta
2. mężczyzna
9. Wiek
proszę wpisać liczbę lat ………………………
10. Miejsce zamieszkania Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź
1. Żukówko
2. inne sołectwo w gminie Parchowo
3. poza gminą Parchowo
11. Jak długo mieszka Pani/Pan w obecnym miejscu zamieszkania? Proszę zaznaczyć
jedną odpowiedź
1. od urodzenia
2. powyżej 20 lat
3. 10-20 lat
4. 5-10 lat
5. od 5 lat lub krócej
12. Czy chciałaby Pani / Pan jeszcze coś dodać? Ma Pani/Pan jeszcze jakieś uwagi lub
pomysły dotyczące zagospodarowania Żukówka?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Dziękujemy za udział w badaniu!
Niniejszy raport sporządził:
Zbigniew Wałdowski
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