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Wprowadzenie 
 

Badanie ankietowe, będące częścią konsultacji społecznych zmiany Studium Uwarunkowań i 

Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w gminie Świerczów odbyło się w dniach 30 stycznia – 

20 lutego 2020. Badanie zostało zrealizowane za pomocą ankiety elektronicznej (Załącznik 1.) i miało 

na celu poznanie opinii mieszkańców i mieszkanek gminy związanych z samym procesem konsultacji 

oraz potrzebami dotyczącymi planowania przestrzennego.  

Charakterystyka badanych 
 

W badaniu wzięły udział łącznie 34 osoby: 17 kobiet oraz 17 mężczyzn, w zróżnicowanym wieku od 26 

do 66 roku życia. Największą grupę badanych (łącznie blisko 60%, 20 osób) stanowiły osoby w wieku 

36-45 lat oraz 55-66 lat (Wykres nr 1). Warto podkreślić, że w badaniu nie wziął udział nikt z grupy 

najmłodszych (poniżej 26 roku życia) i najstarszych (powyżej 67 roku życia) mieszkańców/mieszkanek. 

Prawie połowa z badanych (47%) jest rodzicem dziecka w wieku szkolnym. Badani pochodzili z różnych 

sołectw: Świerczowa (8 osób), Starościna (6 osób), Dąbrowy (5 osób), Miejsca (5 osób), Bąkowic (3 

osoby), Biestrzykowic (2 osoby) i Miodar (1 osoba). 
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Wykres 1. Wiek badanych 

 

 

Udział i opinie o procesie konsultacji społecznych 
 

Zdecydowana większość badanych (82,4% - 28 osób) była zaangażowana w proces konsultacji 

społecznych dotyczących zagospodarowania przestrzennego – brała udział osobiście w spotkaniach 

konsultacyjnych lub wie, że w spotkaniach brał udział ktoś z najbliższej rodziny (Wykres 2.). W grupie 

tej przeważają opinie pozytywne i bardzo pozytywne na temat informacji przekazywanych o procesie 

konsultacji przez pracowników gminy. W opinii większości badanych (łącznie 88,3%, 30 osób) były one 

jasne i zrozumiałe (Wykres 3.), choć temat ograniczeń w projektowaniu wynikających z przepisów 

dotyczących parku krajobrazowego, terenów wojskowych i zalewowych, wzbudził pewne niejasności 

czy wątpliwości – w tym przypadku ponad 20% badanych (7 osób) uznało, że informacje przekazywane 

w procesie konsultacji były tylko częściowo jasne i zrozumiałe (Wykres 4.) 

Wykres 2. Udział w spotkaniach konsultacyjnych 
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Wykres 3. Ogólne opinie na temat jakości informacji na temat konsultacji społecznych  

 

Wykres 4. Opinie na temat jakości informacji na temat ograniczeń w planowaniu 

przestrzennym 

 

 

Wśród osób, które wzięły udział w badaniu przeważają pozytywne opinie o całym procesie konsultacji 

– łącznie 88,2% (30 osób) ocenia proces dobrze lub bardzo dobrze, w badaniu nie pojawiły się żadne 

oceny negatywne (Wykres 5.). Jednocześnie, bardziej zróżnicowane i mniej pozytywne opinie zostały 

wyrażone w odpowiedzi na pytanie o stopień uwzględnienia głosów mieszkańców w konsultacjach. O 

ile 58,8% (20 osób) uznało, że opinie mieszkańców zostały wzięte pod uwagę w raczej wystarczającym 

stopniu, to już blisko 30% (10 osób) ma wątpliwości w tej sprawie, a jedna osoba uczestnicząca w 

badaniu negatywnie ocenia tę kwestię (Wykres 6.). Wydaje się więc, że część opinii mieszkańców nie 

znalazła odzwierciedlenia w efektach procesu konsultacji. 
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Wykres 5. Ogólna ocena procesu konsultacji 

 

 

 

Wykres 6. Ocena stopnia uwzględnienia głosu mieszkańców i mieszkanek w 

konsultacjach 

 

 

Co ciekawe, spośród wszystkich osób uczestniczących w badaniu, 11 osób (32,4%) złożyło wniosek do 

studium zagospodarowania przestrzennego: w przypadku 7 osób wniosek został pozytywnie przyjęty i 

osoby te uznają sposób rozstrzygnięcia za sprawiedliwy oraz uzasadniony. 4 osoby nie znają jeszcze 

decyzji w sprawie swojego wniosku. W badaniu nie wzięły więc udział osoby, których wniosek został 

odrzucony i które nie zgadzałyby się z taki rozstrzygnięciem. Wśród uwag krytycznych dotyczących 

procesu konsultacji pojawiły się dwa komentarze wskazujące, że zabrakło „masowego udziału 

mieszkańców” oraz jeden głos dotyczący „pana z firmy zewnętrznej”, który „udzielał niejasnych 

odpowiedzi – niby coś wolno, ale nie wolno – dla przeciętnego mieszkańca nie było to zrozumiałe.” 
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Opinie na temat planowania przestrzennego i rozwoju gminy 

Świerczów 
 

Nieznaczna większość osób uczestniczących w badaniu (67,6% - 23 osoby) uznaje istniejące 

ograniczenia w projektowaniu nowych inwestycji, wynikające z ochrony prawnej Stobrawskiego Parku 

Krajobrazowego, za odpowiednie (Wykres 7.). Pozostałe osoby (32,4% - 11 osób) uważa, że są one zbyt 

restrykcyjne i ograniczające prawa właścicieli terenów. Podobnie, 64,7% (22 osoby) uważają za 

właściwe ograniczenia wynikające z regulacji terenów zalewowych, podczas gdy 26,5% (9 osób) uważa 

je za zbyt restrykcyjne, a 8,8% (3 osoby) za zbyt łagodne (Wykres 8.). Największe zróżnicowanie opinii 

dotyczy wymogu zabudowy zwartej. W odniesieniu do tego tematu, tylko 52,9% (18 osób) uważa, że 

istniejące rozwiązania za odpowiednie, zaś 35,3% (12 osób) uznaje je za stojące w konflikcie z 

interesami właścicieli, podczas gdy 11,8% uczestniczących w badaniu (4 osoby) uważa je za zbyt 

łagodne (Wykres 9.).  

O wiele bardziej jednoznaczne wyniki uzyskano w pytaniu o inwestycje fotowoltaiczne. Aż 73,5% (25 

osób) uznaje, że podstawą takiej inwestycji powinna być wyłącznie wola właścicieli konkretnych 

terenów (Wykres 10.) Tylko 5,9% uczestniczących w badaniu (2 osoby) sprzeciwiły się całkowicie takim 

projektom, a 20,6%  (10 osób) uważa, że farmy fotowoltaiczne mogą być budowane, jednak z dala od 

siedzib ludzkich.  

 

Wykres 7. Opinie na temat ograniczeń związanych z ochroną przyrody 
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Wykres 8. Opinie na temat ograniczeń związanych z terenami zalewowymi 

 

Wykres 9. Opinie na temat ograniczeń związanych z zabudową zwartą 

 

Wykres 10. Opinie na temat nowy inwestycji fotowoltaicznych 
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W kontekście szerszych planów rozwojowych gminy Świerczów, warto uwypuklić, że prawie wszystkie 

osoby, które wzięły udział w badaniu (91,25% - 31 osób) uważa, że sieć gazowa powinna zostać 

rozbudowana na terenie całej gminy (Wykres 11.) Podobnie, obszar inwestycji infrastrukturalnych – 

rozbudowa dróg i środków komunikacji – był najczęściej wymieniony w badaniu jako wymagający 

najpilniejszego rozwoju (Wykres 12.). Na drugim miejscu wymieniono turystykę i rekreację (52,9% - 18 

osób), a na trzecim usługi dla mieszkańców (oświata, służba zdrowia) (50% - 17 osób). 

W pytaniu otwartym dotyczącym inwestycji, których najbardziej brakuje w gminie Świerczów, 

mieszkańcy i mieszkanki wskazywali najczęściej na potrzebę rozbudowy sieci gazowniczej i 

kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni ścieków (Bąkowice, Dąbrowa, Starościn) (15 wypowiedzi). 

Dodatkowo wskazano na potrzeby: 

• Rozwoju/wspierania/tworzenia zakładów produkcyjnych (Miodary) i usługowych (Bąkowice, 

Dąbrowe), nowych zakładów pracy, utworzenia nowego supermarketu i usług handlowych, 

wspieranie przedsiębiorców (9 odpowiedzi), 

• Budowy hotelu, tworzenia miejsc noclegowych oraz rozwoju agroturystyki (6 odpowiedzi), 

• Remontu dróg gminnych i mostu, budowy nowych dróg, oświetlenia dróg (5 odpowiedzi), 

• Budowy obiektów sportowych (Świerczów) oraz ścieżek rowerowych (2 odpowiedzi), 

• Rozwoju usług opieki zdrowotnej (1 odpowiedź), 

• Utworzenia żłobka w Świerczowie (1 odpowiedź). 

 

Wykres 11. Opinie na temat sieci gazowniczej 
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Wykres 12. Obszary najpilniejszego rozwoju w gminie 

 

Najważniejsze wnioski 
 

• W badaniu wzięły udział przeważnie osoby wcześniej osobiście zaangażowane w konsultacje 

społeczne zagospodarowania przestrzennego. W ich opinii przeważają oceny pozytywne i bardzo 

pozytywne dotyczące organizacji procesu przez gminę. Informacje przekazywane przez 

pracowników gminy były jasne i zrozumiałe, a decyzje w sprawie wniosków – wśród osób, które 

uzyskały pozytywne rozstrzygnięcie – uznane zostały jako sprawiedliwe i uzasadnione. 

  

• Jednocześnie zwrócono uwagę, że udział w konsultacjach nie był „masowy”, a cześć opinii 

mieszkańców i mieszkanek gminy nie została uwzględniona w odpowiednim stopniu. Możliwe 

więc, że osoby badane widzą potencjał procesów konsultacji społecznych i część z nich życzyłaby 

sobie, aby opinie osób mieszkających w gminie był w jeszcze większym stopniu brane pod uwagę 

w procesach podejmowania decyzji o planowaniu przestrzennym i inwestycjach. 

 

• Planowanie przestrzenne może być postrzegane jako proces rodzący napięcia czy konflikty – 

pomiędzy interesami i potrzebami indywidualnych właścicieli działek a regulacjami prawnymi i 

interesem całej społeczności. W tym kontekście warto podkreślić, że w odniesieniu do ograniczeń 

w planowaniu przestrzennym, wynikających z ochrony parku krajobrazowego, terenów 

zalewowych czy zabudowy zwartej, większość badanych uznaje je za odpowiednie. Na tym tle, 

wyraźnie widoczna jest inna ocena dotyczącą inwestycji w farmy fotowoltaiczne. W tym 

przypadku, mieszkańcy uważają, że to oni przede wszystkim powinni mieć prawo do 

podejmowania decyzji.  

 

• Wśród najpilniejszych potrzeb inwestycyjnych, na pierwszy plan wysuwają się sprawy 

infrastrukturalne: rozbudowa sieci gazowniczej i kanalizacyjnej, wraz z budową punktów 

oczyszczania ścieków, a także remonty i budowa dróg (wraz z oświetleniem). Mieszkańcy zwracają 

też uwagę na konieczność rozbudowy sieci miejsc noclegowych oraz inwestycji w infrastrukturę 

turystyczną. Na trzecim miejscu, wśród najpilniejszych potrzeb, plasuje się rozwój usług dla 
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mieszkańców (edukacja, ochrona zdrowia), usług handlowych oraz wspieranie przedsiębiorczości 

– tworzenia nowych zakładów/punktów produkcyjnych i usługowych.  
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Załącznik 1. Wzór kwestionariusza 
 

Szanowna Pani / Szanowny Panie, 

W listopadzie i grudniu 2019 r. w Dąbrowie, Miejscu, Starościnie, Miodarach i Świerczowie odbyły się 

konsultacje społeczne  dot. zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Świerczów. To jeden z ważniejszych dokumentów, który określa jak ma wyglądać 

nasze otoczenie, w jakim kierunku gmina  będzie  się rozwijać przestrzennie. Były to spotkania otwarte, 

w trakcie, których wyjaśniliśmy czym jest dokument studium, jakie ma znaczenie dla mieszkańców oraz 

jaki wpływ Państwo macie na jego kształt. 

Celem niniejszej ankiety jest poznanie Pana/Pani opinii na temat procesu konsultacji 

zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów.  

Zależy nam na poznaniu Pani / Pana opinii i uzyskaniu szczerych odpowiedzi na wszystkie pytania. 

Ankieta jest całkowicie anonimowa, a jej wyniki posłużą pracownikom gminy poprawie dalszej pracy 

nad studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego naszej gminy. 

Dziękujemy za podzielenie się swoją opinią i poświęcony czas! 

 

 

1. Czy Pan / Pani lub ktoś z najbliższej Pana / Pani rodziny brał udział osobisty w spotkaniach 

konsultacyjnych dotyczących zagospodarowania przestrzennego w gminie? 

 

a) Tak 

b) Nie  

c) Nie wiem 

 

2. Czy uważa Pani / Pani, że informacje przekazane przez pracowników gminy na temat 

konsultacji społecznych: ich przedmiotu, całego procesu oraz zasad były jasne i zrozumiałe? 

 

a) Zdecydowanie tak 

b) Raczej tak 

c) I tak, i nie 

d) Raczej nie 

e) Zdecydowanie nie 

 

3. Czy uważa Pani / Pani, że informacje przekazane przez pracowników gminy na temat 

ograniczeń w projektowaniu wynikających z konieczności uwzględnienia granic parku 

krajobrazowego, terenów wojskowych, terenów zalewowych i innych były jasne i zrozumiałe? 

 

a) Zdecydowanie tak 

b) Raczej tak 

c) I tak, i nie 

d) Raczej nie 

e) Zdecydowanie nie 
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4. Jakich nowych inwestycji Pana / Pani zdaniem najbardziej brakuje w gminie Świerczów? 

Prosimy je opisać i wskazać miejscowości/tereny, na których powinny powstać. 

 

 

 

5. Co według Pana / Pani wymaga najpilniejszego rozwoju w gminie Świerczów? Proszę wskazać 

3 najważniejsze obszary: 

 

a) Usługi dla mieszkańców (oświata, zdrowie, sport, opieka społeczna),  

b) Turystyka i rekreacja, 

c) Rolnictwo i rybactwo, 

d) Usługi handlowe,  

e) Przetwórstwo przemysłowe, 

f) Zabudowa mieszkaniowa, 

g) Ochrona lasów, zieleni i wód, 

h) Rozwój dróg i środków komunikacji.  

 

6. Jakie jest Pana / Pani zdanie w sprawie ograniczeń w projektowaniu nowych inwestycji, 

wynikających z konieczności ochrony Stobrawskiego Parku Krajobrazowego? 

 

Możliwe ograniczenia to m.in.: zakaz wycinki kęp drzew i krzewów na polach uprawnych, zakaz 

lokalizacji przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko, konieczność zachowania zwartej 

zabudowy oraz uzupełniania luk w istniejącej zabudowie mieszkaniowej, zachowanie terenów 

podmokłych. 

 

a) Uważam istniejące ograniczenia za zdecydowanie zbyt restrykcyjne, ograniczające prawa 

właścicieli gruntów. 

b) Uważam istniejące ograniczania za odpowiednie  

c) Uważam istniejące ograniczania za zdecydowanie zbyt łagodne, naruszające zasady ochrony 

przyrody. 

 

7. Jakie jest Pana / Pani zdanie w sprawie ograniczeń w projektowaniu nowych inwestycji, 

wynikających z regulacji dotyczących terenów zalewowych? 

 

 Ustalenia projektu studium będą utrzymywały zakaz lokalizacji zabudowy na terenie 

historycznego zalewu. 

 

a) Uważam istniejące ograniczenia za zdecydowanie zbyt restrykcyjne, ograniczające prawa 

właścicieli gruntów. 

b) Uważam istniejące ograniczania za odpowiednie  

c) Uważam istniejące ograniczania za zdecydowanie zbyt łagodne, naruszające zasady 

bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. 
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8. Jakie jest Pana / Pani zdanie w sprawie ograniczeń w projektowaniu nowych inwestycji 

związanych z wymogiem zabudowy zwartej (w pierwszej kolejności konieczności zabudowy luk 

i braku możliwości zabudowy rozproszonej)? 

 

Dopuszczanie zabudowy w obrębach miejscowości, przy jednoczesnym zakazie lokalizacji 

zabudowy na działkach oddalonych od innych budynków. 

 

a) Uważam istniejące ograniczenia za zdecydowanie zbyt restrykcyjne, ograniczające prawa 

właścicieli gruntów. 

b) Uważam istniejące ograniczania za odpowiednie,  

c) Uważam istniejące ograniczania za zdecydowanie zbyt łagodne , naruszające ład przestrzenny 

dla całej gminy. 

 

9. Jakie jest Pana / Pani zdanie w sprawie rozbudowy sieci gazowniczej na terenie gminy? 

 

a) Uważam, że sieć gazownicza powinna być rozbudowana dla całej gminy 

b) Uważam, że sieć gazownicza powinna być rozbudowana tak, jak to obecnie jest zaplanowane 

– w Biestrzykowicach i Miodarach 

c) Uważam, że sieć gazownicza nie powinna już być rozbudowywana. 

 

10. Jakie jest Pana / Pani zdanie w sprawie nowych inwestycji związanych z budową farm 

fotowoltaicznych? 

 

Farma fotowoltaiczna przetwarza światło słoneczne na energię elektryczną czyli wytwarza prąd 

elektryczny z promieniowania. 

 

a) Uważam, że studium powinno wskazywać teren pod takie inwestycje kierując się wyłącznie 

wolą właścicieli konkretnych terenów, 

b) Uważam, że studium powinno wskazywać tereny pod takie inwestycje, jednak ze względu na 

zagrożenie gryzoniami, lokalizować je daleko od siedzib ludzkich,  

c) Uważam, że studium nie powinno w ogóle wskazywać terenów pod takie inwestycje. 

 

11. Czy Pan / Pani lub ktoś z najbliższej Pana / Pani rodziny złożył wniosek do studium 

uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego? 

 

a) Tak 

b) Nie  

c) Nie wiem 

Jeśli w pyt. 11 odp a): 

12. Czy ww. wniosek został pozytywnie przyjęty? 

 

a) Tak 

b) Nie  

c) Nie wiem 

Jeśli w pyt 12. odp a lub b): 
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13. Czy decyzję w sprawie ww. wniosku uważa Pan / Pani za sprawiedliwą i uzasadnioną? 

 

a) Zdecydowanie tak 

b) Raczej tak 

c) I tak, i nie 

d) Raczej nie 

e) Zdecydowanie nie 

 

14. Czy uważa Pan / Pani, że głosy mieszkańców i mieszkanek gminy Świerczów zostały w 

odpowiednim stopniu wzięte pod uwagę w procesie konsultacji studium zagospodarowania? 

 

a) Zdecydowanie tak 

b) Raczej tak 

c) I tak, i nie 

d) Raczej nie 

e) Zdecydowanie nie 

15. Jak ogólnie ocenia Pan / Pani dotychczasowy proces konsultacji studium zagospodarowania 

przestrzennego dla gminy Świerczów? 

 

a) Bardzo dobrze 

b) Dobrze 

c) Średnio 

d) Źle 

e) Bardzo źle 

 

 

16. Jakie są trzy najważniejsze rzeczy, których Panu / Pani zabrakło w procesie konsultacji? Proszę 

opisać. 

 

 

17. Czy chciałaby Pani /chciałby Pan zgłosić do obecnego studium zagospodarowania jakieś inne 

wnioski, uwagi czy pytania? Jeśli tak, prosimy o wpisanie ich poniżej: 

 

 

18. Pana / Pani płeć: 

 

a) Kobieta 

b) Mężczyzna 

 

19. Pana / Pani wiek: 

 

a) Mniej niż 26 lat 

b) 26 – 35 lat 

c) 36 – 45 lat 

d) 46 – 55 lat 

e) 55 - 66 lat 

f) Powyżej 67 lat 
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20. Czy jest Pan / Pani rodzicem dziecka w wieku szkolnym? 

 

a) Tak 

b) Nie 

 

21. W jakim sołectwie Pan / Pani mieszka? [Pytanie nieobowiązkowe] 

 

a) Bąkowice 

b) Biestrzykowice 

c) Dąbrowa 

d) Gola 

e) Grodziec 

f) Miejsce 

g) Miodary 

h) Starościn 

i) Świerczów 

j) Wężowice 

k) Zbica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Marta Rawłuszko 


