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1. Cel
I technika konsultacyjna w ramach projektu miała na celu określenie potrzeb
mieszkańców, inwestorów, przedsiębiorców na wstępnym etapie opracowania projektu
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Rychtal.
W ramach I techniki – badanie ankietowe sporządzono ankietę oraz platformę
internetową

z

interaktywną

mapą

i

ankietą

on-line.

Działania

związane

z

przeprowadzeniem rozszerzonych konsultacji społecznych zostały poprzedzone pracami
wstępnymi, sporządzono odpowiednie dokumenty wyznaczono gospodarza konsultacji koordynatora, ustalono przedmiot i temat konsultacji, rangę tematu oraz zakres
konsultacji grantu, ustalono przedział czasowy na wykonanie konsultacji, opracowano
regulamin konsultacji z projektem wniosku i pytaniami do ankiety (Zarządzenie Nr
24/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych w ramach projektu ''Przestrzeń gminna - lokalna wartość'').

2. Kampania promocyjna
Pierwsza technika konsultacyjna poprzedzona została kampanią promocyjno –
informacyjną.

Wyznaczano

osobę

odpowiedzialnej

za

obsługę

medialną,

która

jednocześnie jest koordynatorem projektu. Określono kanał informacji i komunikacji
(strona

internetowa

www.rychtal.pl

http://rychtal.nowoczesnagmina.pl/?a=5254,

na

oraz
portalu

stronie

społecznościowym

BIP
Gminy

Rychtal https://www.facebook.com/gminarychtal.
W ramach tej kampanii opracowana została broszura w jednolitej szacie graficznej,
informująca

o

prowadzonej

technice

konsultacyjnej

wraz

z

krótkim

opisem

realizowanego projektu, definicją studium, procedur i zagadnień związanych z planem.
Broszury zostały dostarczone do gospodarstw domowych (skrzynki pocztowe i klatki
schodowe) oraz w miejscach najczęściej odwiedzanych (sklepy) w ilości 1000 sztuk, format
210x210.
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Dodatkowo zaprojektowano i rozproszeniowo plakat w ilości 50 sztuk, format A3 o
realizowanym projekcie. Plakaty zostały udostępnione na tablicy ogłoszeń, na stronie
internetowej i w przestrzeni publicznej gminy.
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Na stronach internetowych Urzędu Gminy Rychtal zostały zamieszczone informacje o
prowadzonych konsultacjach społecznych (przedmiot konsultacji społecznych, został
określony cel, termin i formy konsultacji społecznych oraz wyznaczono osobę
odpowiedzialną za realizację projektu.

3. Terminy
Okres składania ankiet poprzez platformę internetową trwał od 4 czerwca 2020 r. do 31
lipca 2020 r.
Realizacja rozszerzonych konsultacji społecznych w projekcie przeprowadzona została
poprzez:
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pozyskanie, przetworzenie danych w celu wykonania mapy do przekazania do
wykonawcy platformy internetowej (w ramach przygotowania danych zlecono
zwektoryzowanie obowiązujących w gminie Rychtal dokumentów planistycznych
oraz przygotowanie map w wersji cyfrowej umożliwiającej umieszczenie ich na
portalu

do

prowadzenia

obowiązujące

studium

konsultacji

społecznych,

uwarunkowań

i

wektoryzacja

kierunków

objęła

zagospodarowania

przestrzennego, wskazane tereny inwestycyjne oraz wykluczone spod inwestycji,
które podlegać będą konsultacjom społecznym);


wykonanie

platformy

do

poszerzonych

konsultacji

społecznych

-

mapy

interaktywnej, służącej do pozyskiwania danych, wniosków, ankiet;


publikację mapy online m.in. zwizualizowano dane, utworzono utworzenie mapy z
atrybutami tekstowymi i multimedialnymi;



przygotowanie kwestionariusza – pytań i sposobu udzielania odpowiedzi i
umieszczenie go na platformie internetowej;



rozmieszczenie informacji o ankiecie internetowej na stronach urzędu i w
portalach społecznościowych.

 Link do zamieszczonej platformy internetowej:
https://map.nmaps.pl/ug_rychtal.4egFr9/studium_konsultacje/
Informacja o udostępnionej geomapie:
https://www.facebook.com/gminarychtal/posts/207789284095412

Link do instrukcji obsługi platformy internetowej z interaktywną mapą i ankietą:
https://youtu.be/MIgkFrJu0cU
Informacja o udostępnionym filmie:
https://www.facebook.com/gminarychtal/posts/202656394608701
4. Wskaźniki projektu
Założenia projektu
W ramach projektu i realizacji techniki I: badanie ankietowe zostały osiągnięte wskaźniki:
1. Zastosowane techniki konsultacyjne: badanie ankietowe
Wskaźnik został osiągnięty: ilość nadesłanych ankiet: 31 szt.
(wskaźnik został określony na poziomie 30 sztuk)
2. Wskaźniki jakościowe projektu:
- został jasno skonstruowany kwestionariusz,
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- przeprowadzono pilotaż kwestionariusza,
- zostały dokładnie spisanie wnioski wynikające z ankiet.
Analiza nadesłanych ankiet.
Pytanie 1.
Pośród osób biorących udział w przeprowadzanej ankiecie większość respondentów (58%)
to osoby do 25 roku życia mniejszą część stanowią (23,00%) osoby w wieku 26-45 lat.
Pozostała cześć ankietowanych to osoby w wieku powyżej 46 lat co wynika z
przedstawionego poniżej wykresu.

Informacja o wieku osoby ankietowanej

10%

9%

23%

58%

do 25 lat

26-45 lat

46-65 lat

powyżej 65 lat

Pytanie 2.
W badaniu wzięło udział 31 osób, w tym 55,00% mężczyzn i 45,00% kobiet.

Płeć osoby ankietowanej

45%

55%

mężczyzna

kobieta
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Pytanie 3.
Spośród badanych 20,00% posiada wykształcenie wyższe. Z deklaracji 57,00%
respondentów wynika, że zdobyło wykształcenie średnie, 23,00% - podstawowe.

Wykształcenie osoby ankietowanej

20%

23%

57%

wyższe

średnie

podstawowe

Pytanie 4.
93,00% ankietowanych wykazało, iż zamieszkuje

na terenie

objętym

zagospodarowania przestrzennego, z kolei 7,00%, że nie zamieszkuje.

Czy mieszka Pani/Pan na obszarze objętym studium?

7%

93%

TAK

7

NIE

studium

Pytanie 5.
Prowadzenie

działalności

gospodarczej

na

obszarze

studium

deklaruje

10,00%

respondentów, natomiast pozostałe 90,00% nie prowadzi działalności na terenie nim
objętym.

Czy prowadzi Pani/Pan na obszarze objętym studium
działalność gospodarczą?

10%

90%

TAK

NIE

Pytanie 6.
Spośród ankietowanych 58,00% pracuje na obszarze objętym studium, pozostałe 42,00%
biorących udział w ankiecie twierdzi, że nie zamieszkuje na wskazanym w pytaniu
obszarze.

Czy pracuje Pani/Pan na obszarze objętym studium?

42%
58%

TAK

8

NIE

Pytanie 7.
Zdecydowana większość badanych 73,00% zamierza w przyszłości zamieszkać lub podjąć
działalność w obszarze objętym studium, zaś 27,00% nie wyraża takiej chęci.

Czy zamierza Pani/Pan zamieszkać w przyszłości lub podjąć
działalność w obszarze objętym studium?

27%

73%

TAK

NIE

Pytanie 8.
Spośród ankietowanych, 27,00% deklaruje, że na pozytywną w ich odczuciu ocenę
obszaru studium wpływa sąsiedztwo terenów zielonych, zaś 22,00% odpowiadają dobre
stosunki sąsiedzkie. Badanie wskazuje, że mniejszą współzależność ankietowani
przywiązują do dobrej obsługi komunikacyjnej co wykazuje – 17,00% respondentów,
dostęp do usług podstawowych – 13,00%, dojazd do centrum 11,00%, z kolei ciekawą
zabudowę oraz zabytki postrzega jedynie 10,00% ankietowanych.
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Jakie elementy zagospodarowania wpływają na pozytywną
ocenę obszaru studium z punktu widzenia Pani/Pana
prowadzonej w jego obrębie aktywności
(zamieszkania/działalności gospodarczej)?

22%

27%

10%
11%
17%

13%

sąsiedztwo terenów zielonych

dojazd do centrum

dostęp do usług podstawowych

dobra obsługa komunikacyjna (dogodny dojazd)

ciekawa zabudowa (zabytki)

dobre stosunki sąsiedzkie

Pytanie 9.
Wśród respondentów za największą niedogodność mającą wpływ na warunki
zamieszkania jest brak miejsc do wspólnego wypoczynku, co wykazało 46,00%
ankietowanych. W zdecydowanie mniejszym stopniu jako niedogodności oceniają hałas
– 19,00%, brak miejsc parkingowych 15,00%, 8,00% dostrzega problemy inne oraz
utrudnione dojście, z kolei 4,00% dostrzega problem w postaci utrudnionego dojazdu.
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Jeżeli Pan/Pani mieszka na obszarze objętym studium, to
proszę wskazać najważniejsze zagrożenia, niedogodności
i nieprawidłowości wpływające na warunki zamieszkania:
8%

hałas

19%
4%
8%

utrudniony dojazd 46%
15%
utrudnione dojście

brak miejsc parkingowych

brak miejsc do wspólnego
wypoczynku (placów zabaw
dla dzieci)
inne

Pytanie 10.
Spośród zagrożeń oraz niedogodności związanych z prowadzoną działalnością na
obszarze objętym studium ankietowani w największym stopniu bowiem 64,00% wskazali
brak miejsc parkingowych. W zdecydowanie mniejszym stopniu wskaźnikiem mającym
wpływ na ww. warunki jest hałas – 27,00%, jedynie 9,00% badanych wykazuje
niedogodności spowodowane utrudnionym dojazdem.

Jeżeli prowadzi Pani/Pan działalność na obszarze
objętym studium, to proszę wskazać najważniejsze
zagrożenia i niedogodności wpływające na warunki
prowadzenia tej działalności:
0%
27%
9%
64%

hasła

utrudniony dojazd

brak miejsc parkingowych
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Pytanie 11.
Badanie wykazuje, że w przypadku działań przyszłościowych mających na celu poprawę
warunków zamieszkania na obszarze MPZP wykazują w 40,00% wprowadzenie większej
ilości terenów zielonych oraz realizacji nowych urządzeń wypoczynku oraz spędzania
wolnego czasu. W 14,00% respondenci oczekują realizacji nowych rodzajów usług
związanych z obsługą mieszkańców, po 3,00% badanych wykazuje wprowadzenie nowej
zabudowy mieszkaniowej oraz likwidacji innej uciążliwości.

Jakie powinny być podjęte działania w przyszłości aby uległy
poprawie warunki zamieszkania na obszarze planu?

3% 3%
40%

40%

14%

wprowadzenie nowej zabudowy mieszkaniowej
realizacja nowych urządzen wypoczynku oraz spędzania wolnego czasu
realizacja nowych rodzajów usług związanych z obsługą mieszkańsców
wprowadzenie więcej terenów zielonych
likwidacja innej uciążliwości (jakiej)

Pytanie 12.
W celu poprawy warunków prowadzonej działalności gospodarczej ankietowani w 50,00%
wykazali wyznaczenie nowych terenów pod działalność usługową. 33,00% jest za
ograniczeniem terenów zielonych, z kolei 11,00% oczekuje wprowadzenia nowego układu
komunikacyjnego/drogowego, zaś 6% zwraca uwagę na możliwość ograniczenia rozwoju
funkcji mieszkaniowej.
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Jakie powinny być podjęte działania w przyszłości aby
uległy poprawie warunki prowadzenia działalności
gospodarczej/usługowej?
0%
33%
50%
6%

11%

wyznaczanie dodatkowych terenów pod działalność usługową
wprowadzenie nowego układu komunikacyjnego/drogowego
ograniczenie rozwoju funkcji mieszkaniowej
ograniczenie terenów zielonych
inne (jakie)

Pytanie 13.
Zdaniem respondentów nieużytkowane tereny niezagospodarowane należy w 37,00%
przeznaczyć na usługi, zaś 30% niniejszych terenów ich zdaniem powinna zawierać
zabudowa

mieszkaniowa

jednorodzinna

wolnostojąca.

Zabudowa

mieszkaniowa

jednorodzinna szeregowa zdaniem ankietowanych powinna obejmować 18,00%
wskazanych terenów, 11,00% małe domy mieszkalne wielorodzinne do 3 kondygnacji oraz
4,00% zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna do 4 kondygnacji.

Na jakie cele należy przeznaczyć nieużytkowane
tereny niezagospodarowane?

11%

4%

37%

18%

30%

usługi
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa
małe domy mieszkalne wielorodzinne do 3 kondygnacji
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna do 4 kondygnacji
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Pytanie 14.
Podczas próby badania dot. wykluczenia z terenu MPZP respondenci mieli podzielone
zdania, propozycje wahały się w zakresie 12,00-23,00% dla poszczególnych grup. Najwięcej
ankietowanych,

bowiem

23,00%

było

za

wykluczeniem

usług

związanych

ze

składowaniem i przetwarzaniem złomu. 14,00% wskazało wykluczenie komisów i salonów
samochodowych oraz baz i usług związanych z transportem. 13,00% badanych wskazało
warsztat samochodowy. 12,00% usługi związane z budownictwem, handel hurtowy i stacje
paliw.

Jaki rodzaj usług i działalności gospodarczych powinien
zostać wykluczony z tego terenu?
12%

13%
12%

14%

12%

14%

23%

warsztat samochodowy
handel hurtowy
usługi związane z budownictwem
usługi związane ze składowaniem i przetwarzaniem złomu
komisy i salony samochodowe
bazy i usługi związane z transportem
stacje paliw

Pytanie 15.
Zdaniem osób biorących udział w ankiecie na teren objęty MPZP wprowadzony powinien
zostać handel hurtowy wg. 34,00% ankietowanych. Komisy i salony samochodowe to
kolejny najbardziej pożądany rodzaj usług za którego wprowadzeniem wypowiedziało się
25,00%

badanych.

17,00%

wprowadziłoby

usługi

związane

ze

składowaniem

i

przetwarzaniem złomu. Z kolei pozostałe tj. usługi związane z budownictwem, stacje
paliw oraz bazy i usługi związane z transportem otrzymały po 8,00% każde.
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Jaki rodzaj usług i działalności gospodarczych powinien
zostać wprowadzony na ten teren?
8%

8%

34%

25%
8%

17%

handel hurtowy
usługi związane z budownictwem
usługi związane ze składowaniem i przetwarzaniem złomu
komisy i salony samochodowe
bazy i usługi związane z transportem

stacje paliw

Pytanie 16.
50,00% ankietowanych odpowiedziało, że znana jest im lokalizacja elektrowni wiatrowych
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Rychtal, zaś drugie
50,00% nie zna ich lokalizacji.

Czy znana jest Pani/Panu lokalizacja elektrowni
wiatrowych w obowiązującym studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Rychtal?

50%

50%

TAK

NIE

Pytanie 17.
Co do liczby elektrowni wiatrowych zaplanowanych w obowiązującym studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rychtal 55,00%
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ankietowanych nie ma zdania co do ich ilości. Z kolei 30,00% twierdzi, że ich ilość jest
zbyt mała, a 15,00%, że odpowiednia.

Czy Pani/Pana zdaniem liczba lokalizacji elektrowni
wiatrowych zaplanowanych w obowiązującym studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Rychtal jest:

30%
55%
15%

za mała

odpowiednia

nie mam zdania

Pytanie 18.
Według respondentów 55,00% z nich nie posiada wątpliwości co do wskazanych w
studium lokalizacji. 41,00% nie ma zdania, jedynie u 4,00% występują wątpliwości co do
zapisów wskazanych w badanym studium.

Czy Pani/Pan ma wątpliwości odnośnie lokalizacji
wskazanych w obowiązującym studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego?
4%

41%

55%

TAK

NIE
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NIE WIEM

Pytanie 19.
96,00% ankietowanych jest za lokalizacją na terenie Gminy Rychtal farm fotowoltaicznych,
z kolei 4,00% nie ma w tej kwestii zdania.

Czy jest Pani/Pan zwolennikiem lokalizowania na terenie
Gminy Rychtal odnawialnych źródeł energii – farm
fotowoltaicznych?
4%

96%

TAK

NIE WIEM

Pytanie 20.
W przypadku lokalizacji biogazowni na terenie Gminy Rychtal 69,00% badanych jest za
ich budową, 27,00% jest przeciwna tego rodzaju odnawialnym źródłom energii, zaś 4,00%
nie ma zdania.

Czy jest Pani/Pan zwolennikiem lokalizowania na terenie
Gminy Rychtal odnawialnych źródeł energii –
biogazowni?
4%
27%

69%

TAK

NIE
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NIE WIEM

5. Podsumowanie
I technika konsultacyjna w minimalnym stopniu (31 złożonych ankiet) wypełniła wskaźniki
zakładane w projekcie (min. 30 wniosków). Złożone ankiety wskazują potrzeby
mieszkańców danego obszaru.
Z treści złożonych ankiet wynika jasno, że konsultowany projekt studium uwzględniać
powinien elementy mające wpływ na pozytywną ich ocenę m.in. sąsiedztwo terenów
zielonych, dobre stosunki sąsiedzkie oraz dogodny dojazd. Z powyższego wynika, iż
zasadnym jest utrzymanie istniejącej zieleni. Dane wynikające wprost z ankiet wskazują iż,
zasadnym jest wyznaczenie nowych przestrzeni publicznych ogólnodostępnych
służących wspólnemu wypoczynkowi bowiem według ankietowanych ten właśnie
czynnik jest jednym z największych zagrożeń i niedogodności wpływających na warunki
zamieszkania. Osoby prowadzące działalność gospodarczą wskazują jako największą
niedogodność brak miejsc parkingowych. Działaniami mającymi wpływ na poprawę
warunków zamieszkania na terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego
ma realizacja nowych urządzeń wypoczynku w celu spędzania wolnego czasu oraz
zwiększenie ilości terenów zielonych. Działania przyszłościowe mające wpływ na poprawę
warunków prowadzenia na terenie studium działalności gospodarczej to według
badanych wyznaczenie dodatkowych terenów pod działalność usługową. Nieużytkowane
tereny niezagospodarowane zgodnie z wnioskami należałoby przeznaczyć pod
działalność usługową. Z treści złożonych ankiet wynika, że z terenu Gminy objętego
studium z zakresu działalności gospodarczej wykluczeniu powinien podlegać obszar
związany ze składowaniem i przetwarzaniem złomu. Z kolei dodatkowo na niniejszym
terenie uwzględniony powinien być obszar przeznaczony na handel hurtowy oraz komisy
i salony samochodowe. 50,00% ankietowanych wykazało znajomość lokalizacji elektrowni
wiatrowych w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy z czego większość z nich nie ma zdania co do liczby ich lokalizacji.
Zdecydowana większość nie ma wątpliwości co do lokalizacji wskazanych w
obowiązującym studium. 96,00% jest za lokalizacją na terenie studium farm
fotowoltaicznych, zaś 4,00% ankietowanych nie ma w niniejszym zakresie swojego zdania.
W przypadku lokalizowania w przedmiotowym studium miejsc przeznaczonych pod
odnawialne źródła energii w postaci biogazowni większość respondentów wykazuje ich
pozytywną akceptację. Zgromadzone podczas konsultacji wnioski zostaną przekazane
projektantom Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rychtal w
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celu uwzględnienia oczekiwań mieszkańców do rozwiązań przestrzennych w zakresie
opracowania planu.
Wykonania platformy do poszerzonych konsultacji społecznych - mapy interaktywnej:
służącej do pozyskiwania danych, wniosków, ankiet zamieszczonej w Internecie było dla
Gminy Rychtal nowym doświadczeniem, gdyż wcześniej nie posługiwano się w
przedmiotowej jednostce tego typu narzędziem.

Rychtal, dnia 18 grudnia 2020 roku

/-/ Robert Adamek

(miejscowość i data)

(podpis sporządzającego)

Wójt
/-/ Adam Staszczyk
(akceptacja Kierownika jednostki)
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