„Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”
Szanowni Państwo!
W związku z rozpoczętym procesem konsultacji społecznych w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w obrębie geodezyjnym Karwica, gmina Ruciane – Nida, przygotowaliśmy badanie ankietowe umożliwiające aktywny
udział wszystkich osób zainteresowanych ładem przestrzennym.
Badanie ankietowe pozwoli na poznanie państwa opinii oraz sformułowanie wniosków w celu podjęcia optymalnej decyzji
dotyczącej sposobu zagospodarowania analizowanej przestrzeni oraz budowy poczucia współodpowiedzialności społecznej za realizację
procesów przestrzennych. Serdecznie zachęcam do uczestnictwa w badaniu ankietowym trwającym od 15 grudnia 2020 r. do 15 stycznia
2020 r.
Bardzo dziękuję za poświęcony czas.
Burmistrz Miasta i Gminy
Ruciane - Nida
/-/ Piotr Feliński

ANKIETA
(treść wypełnionej ankiety jest w pełni anonimowa)
1. Płeć
kobieta
mężczyzna
2. Wykształcenie
podstawowe
gimnazjalne
średnie
zawodowe
wyższe

3. Status zawodowy:
uczeń/student
osoba pracująca
osoba bezrobotna
osoba prowadząca działalność gospodarczą
osoba zajmująca się gospodarstwem domowym
rencista/emeryt
4. Wiek
<18 lat
19 – 30
31 – 40
41 – 50
51 – 60
> 60

5. W jaki sposób dowiedział(a) się Pan/Pani o prowadzonych konsultacjach społecznych? (można zaznaczyć kilka
odpowiedzi)
z plakatów
z ulotek
z tablic ogłoszeń
od znajomych
ze strony internetowej Gminy/z Biuletynu Informacji Publicznej
informacji uzyskanych bezpośrednio w urzędzie
w inny sposób – proszę podać jaki………………………………………..…
nie wiedziałem (am) o prowadzonych konsultacjach

6. Jaki jest Pana/Pani związek z Gminą Ruciane-Nida?
mieszkaniec lub właściciel nieruchomości położonych na terenie Gminy Ruciane-Nida
miejsce pracy/miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
miejsce nauki
miejsce spędzenia wolnego czasu
miejsce korzystania z oferty kulturalnej/sportowej/ edukacyjnej/
inny…………………………………..
7. Czy posiada Pan/Pani nieruchomości na terenie sołectwa objętego procedurą planistyczną?
Tak
Nie

8. Czego według Pana/Pani najbardziej brakuje w Gminie Ruciane-Nida ? (proszę zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi)
zabudowy mieszkaniowej
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?)……………………………………………………………………………………………...
9. Czy ma Pan/Pani wiedzę na temat działań planistycznych prowadzonych przez gminę Ruciane - Nida?
tak, posiadam dużą wiedze na ten temat
moja wiedza jest cząstkowa
nic mi nie wiadomo

10. Czy chciałaby/chciałby Pan/Pani aby w przyszłości przeprowadzono konsultacje społeczne w stosunku do innych
dokumentów planistycznych ?
tak
nie
nie mam zdania
11. Z której techniki konsultacji społecznych chciałaby/chciałby Pani/Pan skorzystać w przyszłości ?
spotkanie otwarte
punkt konsultacyjny
inne (jakie ?)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
nie mam zdania

12. Jakie kwestie planistyczne chciałaby/chciałby Pan/Pani rozwiązać za pomocą procedury opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ?
poprawa infrastruktury drogowej
rozbudowa i budowa infrastruktury technicznej (rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej)
urządzenie części terenu pod rekreację
zapewnienie ładu przestrzennego w tym rejonie
inne (jakie?)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
nie mam zdania
13. Jakie przeznaczenie Pana/Pani zdaniem powinien mieć obszar objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ?
mieszkaniowy
usługowy
mieszkaniowo – usługowy
rekreacyjny
inny ( jaki ?)………

14. Jaki według Pana/Pani rodzaj usług powinien być wykluczony z funkcji przeznaczenia terenu w projekcie planu objętego
konsultacjami?
warsztaty naprawy pojazdów, w tym sprzedaż pojazdów nowych i używanych
usługi budowlane
usługi handlu hurtowego
działalność usługowa w zakresie gospodarowania odpadami
usługi związane z produkcją rolną oraz przetwarzaniem płodów
punkty dystrybucji paliw
bazy sprzętowo – transportowe
inne? Proszę wymienić jakie………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15. Jaki rodzaj uciążliwości związanych z prowadzonymi usługami – działalnością gospodarczą uważa Pan/Pani za mogące
mieć znacząco negatywny wpływ na przeznaczoną w projekcie planu zabudowę ze stałym pobytem ludzi?
uciążliwości zapachowe
hałas
zanieczyszczenia powietrza tj. pył
drgania
inne? Wymień jakie………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
16. Czy uciążliwości zapachowe związane z przeznaczeniem terenu pod usługi są dla Pana/Pani (proszę o udzielenie jednej
odpowiedzi):
obojętne
akceptowalne
nieakceptowane

17. Czy uważa Pani/Pan, że gmina ma obowiązek ochrony mieszkańców przez realizacją obiektów generujących uciążliwości ?
Tak
Nie
18. Czy uważa Pan/Pani, że wybrana forma konsultacji z wykorzystaniem ankiety jest przystępna dla społeczeństwa?
tak
nie

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY
Wypełnioną ankietę można przekazać:
• w wersji elektronicznej na adres: malgorzata.kaczmarczyk@ruciane-nida.pl lub sekretarz@ruciane-nida.pl
• w wersji papierowej w punkcie konsultacyjnym (pok. nr 17) w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane – Nida, al. Wczasów 4,
Ruciane – Nida.

