
 
ANKIETA 

Szanowni Państwo, 

w związku z trwającym procesem konsultacji społecznych  pt.: „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości  

w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” przygotowaliśmy badanie ankietowe. Celem badania  jest 

poznanie Państwa zdania na temat naszej Gminy i oczekiwań co do jej przyszłego rozwoju.  

Serdecznie zachęcam do uczestnictwa w badaniu. 

 Z góry dziękuję za poświęcony czas.                                                                                       Artur Kuczyński 

Burmistrz Szczuczyna 

 

1. Jaki jest Pani/Pana związek z Gminą Szczuczyn? (proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi) 

 

□ mieszkaniec lub właściciel nieruchomości  w Gminie Szczuczyn, 

□ miejsce pracy/miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, 

□ miejsce nauki, 

□ miejsce spędzania wolnego czasu, 

□ miejsce korzystania z oferty kulturalnej/sportowej/edukacyjnej, 

□ inny (jaki?): ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Jaka wg Pani/Pana powinna być preferowana forma zabudowy mieszkaniowej w gminie (proszę zaznaczyć 

właściwą odpowiedź): 

□ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca z dużym udziałem zieleni na działce, 

□ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w zabudowie bliźniaczej z dużym udziałem zieleni na działce, 

□ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w zabudowie szeregowej (typu developerskiego), 

□ zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna do 4 kondygnacji, 

□ zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna powyżej 4 kondygnacji, 

□ inna (jaka?).............................................................................................................................................. 

 

3. W jakiej formie wg Pani/Pana powinny funkcjonować lokale usługowe? (proszę zakreślić maksymalnie trzy 

odpowiedzi) 

□ dopuszczenie usług (lokali usługowych) wyłącznie wbudowanych w budynek mieszkalny, 

□ dopuszczenie obiektu usługowego na wspólnej działce z budynkiem mieszkalnym wszędzie (tj. na terenie całej 

gminy),  

□ dopuszczenie obiektu usługowego na wspólnej działce z budynkiem mieszkalnym w wybranych rejonach (gdzie? ), 

□ dopuszczenie obiektu usługowego na wspólnej działce z budynkiem mieszkalnym wzdłuż dróg publicznych,  

□ dopuszczenie obiektu usługowego na wspólnej działce z budynkiem mieszkalnym tylko na działkach posiadających 

   bezpośredni dostęp do dróg publicznych, 



 
□ lokalizacja obiektów usługowych na samodzielnych działkach budowlanych, 

□ inny (jaki?) ................................................................................................................ 

 

4. Czy w planie zagospodarowania przestrzennego w zabudowie wielorodzinnej powinno dopuszczać się dachy 

płaskie? 

□ tak 

□ nie, tylko dachy wysokie lub stosować zabiegi architektoniczne tworzące wrażenia zlokalizowania ostatniej 

kondygnacji w poddaszu 

 

5. Jakiej wielkości Pani/Pana zdaniem powinna być minimalna powierzchnia działki budowlanej dla zabudowy 

mieszkaniowej wolnostojącej? (Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

□  500m2 

□ powinna być większa niż 500m²  

□ 800 m2 

□ powinna być większa niż 800 m2 

□ nie mam zdania 

 

6. Czy dopuszczać w planie zagospodarowania przestrzennego w zabudowie wysokiej wielorodzinnej dominanty  

i akcenty architektoniczne znacząco przewyższające otaczającą zabudowę wielorodzinną tzw. wieżowce? 

□ tak, dopuszczać wieżowce jako pojedyncze dominanty, 

□ nie, zabudowa powinna mieć zbliżoną do siebie wysokość, 

 

7. Czy w mieście powinna powstać zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna powyżej 4 kondygnacji? 

□ tak, 

□ nie.  

 

8. Jaki rodzaj usług i działalności gospodarczych  według Pani/Pana powinien zostać wykluczony z terenów 

zabudowy mieszkaniowej? (proszę zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi) 

□ warsztaty samochodowe więcej niż jednostanowiskowe, 

□ warsztaty samochodowe wszystkie, 

□ warsztaty samochodowe inne (jakie?)................................................................... 

□ handel hurtowy, 

□ usługi związane z budownictwem,  

□ usługi związane ze składowaniem, magazynowaniem, zbiórką  i przetwarzaniem złomu, zużytych pojazdów, maszyn, 

sprzętu elektromechanicznego itp., 

□ usługi pogrzebowe, wyrób nagrobków, trumien, 



 
□ komisy i salony samochodowe, 

□ wyrób materiałów budowlanych, 

□ bazy i usługi związane z transportem, 

□ stacje paliw, płynnych i gazowych, 

□ farmy fotowoltaiczne, 

□ inne (jakie?)...................................................................................................... 

 

9. Czego według Pani/Pana  najbardziej brakuje w Gminie Szczuczyn? (proszę zaznaczyć maksymalnie trzy 

odpowiedzi) 

□ usług z zakresu sportu i rekreacji (np. boiska, korty…), 

□ usług komercyjnych (np. turystycznych, gastronomicznych, noclegowych…), 

□ miejsc parkingowych, 

□ ciągów pieszo-rowerowych, 

□ usług z zakresu edukacji, 

□ usług z zakresu  kultury, 

□ inne (jakie?): ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Uwagi i komentarze (Jeżeli jakieś kwestie ważne dla rozwoju przestrzeni Gminy Szczuczyn/Pana zdaniem nie 

zostały poruszone w ankiecie proszę o uzupełnienie  ich tutaj.) 

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

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

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

 


