Analiza Ankiet
W dniach 26.03.2018 do 16.04.2018 wpłynęło 119 ankiet.
Pytanie 1
Jaki jest Pani/Pana związek z Gmina Sułoszowa? (proszę wskazać
jedną odpowiedź)

1; 1%
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103; 84%

Legenda :
1.
2.
3.
4.
5.

mieszkaniec lub właściciel nieruchomości – 103 (84%)
mieszkaniec lub właściciel nieruchomości – 17 (14%)
miejsce spędzania wolnego czasu – 2 (1%)
miejsce korzystania z oferty kulturalnej/sportowej/edukacyjnej 1 (1%)
inny 0 (0%)

Pytanie 2
Jaka wg Pani/Pana powinna być preferowana forma zabudowy
mieszkaniowej w gminie (proszę zaznaczyć maksymalnie dwie
odpowiedzi)
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Legenda :
1. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca z dużym udziałem
zieleni na działce mieszkaniec lub właściciel nieruchomości - 104 (87,40%)
2. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w zabudowie bliźniaczej z dużym
udziałem zielni na działce – 29 (24,40%)
3. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w zabudowie szeregowej (typu
developerskiego) – 5 (4,20%)
4. inna - 6 (5,04%)
Opis:
 Dowolna

Pytanie 3
Jaki jest preferowany przez Panią/Pana udział usług w połączeniu z
zabudowa jednorodzinną? (proszę zaznaczyć maksymalnie dwie
odpowiedzi)

1; 1%
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43; 27%
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58; 37%

Legenda :
1. dopuszczalne usługi (lokal usługowy) wyłącznie wybudowanych w parter
budynku mieszkalnego – 43 (27%)
2. dopuszczenie obiektu usługowego na tej samej działce co budynek
mieszkalny - wszędzie (tj. na terenach objętych zmianą MPZP) – 58 (37%)
3. dopuszczenie obiektu usługowego na wspólnej działce z budynkiem
mieszkalnym tylko dla działki posiadającej dostęp do dróg publicznych – 54
(35%)
4. inny – 1 (1%)

Pytanie 4
Jaki rodzaj usług i działalności gospodarczych według Pani/Pana
powinien zostać wykluczony z terenów zabudowy mieszkaniowej?
(proszę zaznaczyć maksymalnie cztery odpowiedzi)
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Legenda :
małe warsztaty samochodowe (max dwa stanowiska) – 7 (5,8%)
warsztaty samochodowe inne (większe niż 2 stanowiska) – 18 (15,12%)
handel hurtowy – 17 (14,28%)
usługi związane z budownictwem (np.. Składy budowlane, składy kruszywa) –
28 (23,53%)
5. usługi związane z składowaniem, magazynowaniem, zbiórką i przetwarzaniem
złomu, zużytych pojazdów, maszyn, sprzętu elektromechanicznego itp. – 72
(60,50%)
6. komisy i salony samochodowe – 23 (19,32%)
7. bazy i usługi związane z transportem – 35 (29,4%)
8. stacje paliw – 24 (20%)
9. farmy fotowoltaiczne – 26 (21,8%)
10. wiatraki – 63 (52,9%)
11. inne – 1 (0,8%)
1.
2.
3.
4.

Opis:




oczyszczalnie, ubojnie, masarnie, kurniki
szkodliwy dla ludzi i zdrowia
agroturystyka

Pytanie 5
Czy w Gminie Sułoszowa brakuje usług z zakresu sportu i
rekreacji?

52; 47%

1
58; 53%

Legenda :
1. tak – 58 (53%)
jakie?






















pływalnia
organizacja zawodów sportowych
basen
siłownia
basen
basen, ścieżki rowerowe, kort tenisowy
więcej szlaków rowerowych
stok narciarski, ścieżki rowerowe, basen
basen
basen
basen, plac zabaw
basen, plac zabaw
basen, plac zabaw
basen, plac zabaw
basen, lodowisko, place zabaw
basen
basen
basen
basen sale gimnastyczne
basen, plaża z boiskiem do sportów na plaży
basen
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hali widowiskowo sportowej
basen korty ścieżki rowerowe
basen ścieżki rowerowe
basen ścieżki rowerowe
ogród sensoryczny
krytej pływalni oraz basenu rehabilitacyjnego i związanych z nim usług
zdrowotnych
basen do rehabilitacji i nauki pływania
basen
weekendowe rajdy piesze, rowerowe, wycieczki jedno lub dwudniowe
basen lodowisko, fitness
siłownia basen
basen
siłownia na świeżym powietrzu
basen hala
basen, lodowisko, stok narciarski oświetlony
siłownia fitness
lokali gastronomicznych
boiska, otwarte place zabaw, siłownie zewnętrzne,
lodowisko, stoki narciarskie
basen lodowisko, gastronomia letniskowe domki wypoczynkowe
ścieżki piesze i rowerowe, plenerowe zawody sportowe
Podsumowując mieszkańcy opowiedzieli się najczęściej za:




















basenem – 30
placem zabaw – 6
ścieżki rowerowe 6
siłownia – 5
lodowisko 4
stok narciarski – 3
basen rehabilitacyjny – 2
fitness – 2
korty 2
hala – 2
wycieczki – 2
lokal gastronomiczny – 2
zawody sportowe – 1
letniskowo domki wypoczynkowe – 1
boisko -1
ogród sensoryczny – 1
plaża z boiskiem do sportów plażowych – 1
ścieżki piesze i rowerowe - 1

2. Nie – 52 (47%)

Pytanie 6
Czy w Gminie Sułoszowa brakuje usług z zakresu usług
komercyjnych?

46; 46%

1
55; 54%

2

Legenda :
1. Tak – 55 (54%)
jakie?
 transport-komunikacja
 lokali gastronomicznych
 pensjonaty hotele
 fryzjer, dentysta
 lokale gastronomiczne
 restauracja
 więcej restauracji, sklepów odzieżowych, bankomaty
 gastronomia
 gastronomi, fryzjerstwo, kosmetyka
 gastronomia, fryzjerstwo, kosmetyczka
 fryzjer
 fryzjer
 fryzjer
 fryzjer
 fryzjer kosmetyczka
 gastronomia
 lokal gastronomiczny
 lokal gastronomiczny
 lokale usługowe gastronomiczne
 fryzjer
 sklepy spożywcze
 transport i gospodarka magazynowa
 punkt sprzedaży i napraw sprzętu informatycznego










sprzedaż detaliczna artykułów AGD, punktu napraw sprzętu AGD,
punktu napraw sprzętu typu komputer laptop,
punkt sprzedaży i napraw artykułów przemysłowych
naprawy sprzętu AGD kaletnictwo
naprawy
basen
lokali gastronomicznych
sklepy restauracje
sklepy usługi turystyczne
Podsumowując mieszkańcy opowiedzieli się najczęściej za:














gastronomia – 13
fryzjer – 9
punkt napraw i sprzedaży – 7
sklep – 4
kosmetyczka – 3
transport – 2
hotel pensjonat – 2
basen 1
bankomat – 1
usługi turystyczne – 1
kaletnictwo – 1

2. Nie – 46 (46%)

Pytanie 7
Czy w gminie Sułoszowa brakuje miejsc parkingowych?

48; 42%

1
66; 58%

2

Legenda :
1. Tak – 66 (58%)
2. Nie – 48 (42%)

Pytanie 8
Czy w gminie Sułoszowa brakuje ciągów pieszo-rowerowych?

48; 42%

1
66; 58%

Legenda :
1. Tak – 66 (58%)
2. Nie – 48 (42%)
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Pytanie 9
Czy w gminie Sułoszowa brakuje usług z zakresu edukacji?

42; 40%

1
2

62; 60%

Legenda :
1. Tak – 42 (40%)
jakie?
 Kursy dodatkowe
 Przedszkola
 Żłobki więcej przedszkoli
 Dom dla seniorów (klub)
 Ścieżki edukacyjne
 Szkoły średnie
 Szkoły średnie
 Szkoły językowe zajęcia dodatkowe, sztuki walki
 Zajęcia dodatkowe rozwijające
 Żłobki
 organizowanie kursów dokształcających takich jak : w zawodzie
florysty, masażysty, usług kosmetycznych itp.
 nauka języków obcych,
 kursów doskonalenia zawodowego
 koła zainteresowań, kursy językowe
 kursy językowe
 języki obce
 wykwalifikowanej kadry
 żłobek
 zajęcia językowe
 zajęcia pozalekcyjne
 szkoła językowa, edukacja ekologiczna
 przedszkola klub malucha

Podsumowując mieszkańcy opowiedzieli się najczęściej za:
:
 kursy językowe – 7
 kursy dodatkowe - 7
 żłobki – 3
 przedszkola – 3
 szkoła średnia – 2
 Klub malucha – 1
 Edukacja ekologiczna – 1
 Dom dla seniora – 1
 Ścieżki edukacyjnej – 1
 Wykwalifikowanej kadry – 1
2. Nie – 62 (60%)

Pytanie 10
Czy w gminie Sułoszowa brakuje usług z zakresu kultury?

1

51; 49%
52; 51%

Legenda :
1. Tak – 52 (51%)
jakie?








Spotkania z ludźmi świata książki
Festyny
Miejsce spotkań młodzieży
Nauka angielskiego
Kino
Kino
spotkań i działalności rencistów i emerytów

2




















kino teatr
spektakle teatralne kino
teatr kino
kino
kino, teatr, usługi przyjezdne - brak Sali koncertowej – widowiskowej
organizowanie spotkań hobbystycznych np.. Klub muzyczny, klub
podróżnika, itp.
organizowanie klubów rozmaitych zainteresowań, koncertów recitali,
rozwijanie pasji hobbystycznych
wystawy koncerty, pokazów przeźroczy w południa niedzielne oraz
weekendowe
festyny
festyny
zajęcia komputerowe, taneczne dla dzieci nie tylko balet
koncerty, spotkania z ludźmi kultury
kino
festyny
brak jakichkolwiek usług z tego zakresu
koncerty imprezy sportowe imprezy plenerowe inne niż dożynki
biblioteka w Woli Kalinowskiej
dom kultury w Woli Kalinowskiej

Podsumowując mieszkańcy opowiedzieli się najczęściej za:












koncerty , wystawy, spotkania – 10
kino – 8
teatr – 4
festyny – 4
nauka angielskiego – 1
sala koncertowa – 1
zajęcia komputerowe – 1
tance – 1
biblioteka w Woli Kalinowskiej – 1 1
Dom Kultury w Woli Kalinowskiej
Bark jakichkolwiek usług z tego zakresu – 1

2. Nie – 51 (49%)

Pytanie 11
Obecnie w Gminie Sułoszowa minimalna powierzchnia działki
budowlane wynosi 900 m2. Czy Pani/Pan zdaniem powierzchnia
działki budowlanej powinna zostać zwiększona? (proszę zaznaczyć
jedna odpowiedz)

25; 22%

25; 22%
1
2
3

65; 56%

Legenda :
1. tak powinna być większa niż 900m2 – 25 (22%)
powinna wynosić
 1500
 1500
 1000
 1000
 1500
 1200
 1400
 1200
 1500
 1000
 1500
 1200
 1000
 1500
 1200
 1500
 1200

Podsumowując mieszkańcy opowiedzieli się najczęściej za:





1500 – 7
1200 – 5
1000 – 4
1400 - 1

2. nie, jest wystarczająca – 65 (56%)
3. nie mam zdania – 25 (22%)

Pytanie 12
Uwagi i Komentarze

1. jak najmniej ograniczeń dla właścicieli nieruchomości, większa swoboda pełna swoboda dla właścicieli działek, aby mogli wykorzystywać zgodnie ze
swoim celem!!!
2. brak działek budowlanych, nie ma gdzie się budować
3. dobre zebranie niedzielne potrzebne
4. proszę o nie wydawanie zezwoleń, budowy ubojni i masarni w bezpośrednim
sąsiedztwie budynków mieszkalnych
5. chodnik od ulicy Wielmowskiej do ulicy Krakowskiej
6. więcej chodników bankomaty
7. brak pobocza przy ul. Ojcowskiej w kierunku Ojcowa
8. próba scalenia gruntów- zwłaszcza rolniczych
9. dążenie do powiększenia terenu budowlanego, możliwość przekształceń
działek rolnych w budowlane, budowa dróg bliżej zabudowy a nie w polach
dzięki czemu może powstać teren budowlany
10. ścieżka rowerowa łącząca Sułoszową z Piaskową Skałą i dalej Ojcowem
wzdłuż rzeki Prądnik. Poszerzenie dróg gminnych z zamiarem możliwości
swobodnej rozbudowy mieszkaniowej przy bocznych drogach i wiążącym się z
tym natężeniem ruchu jak również dojazdu większym samochodem
11. zwiększanie terenów budowlanych
12. większa swoboda właścicieli nieruchomości
13. może trochę nie na temat el bardzo kuleje świadomość ekologiczna.
Przypadałoby się więcej mówić o punkcie selektywnej zbiórki odpadów tak
żeby nikomu nie przychodziło do głowy wywozić śmieci w pole czy do lasu
14. udostępnić podgląd do infrastruktury ( np.. Gaz, wod-kan) w Geoxie tak jak to
jest w Rudzie Śląskiej
15. ekologia, dotacje na fotowoltaikę, wymiana pieców
16. wyznaczenie rekreacyjnych wypoczynkowych terenów widokowych z
przeznaczeniem pod budowę letniskowych domków wypoczynkowych, usługi
agroturystyczne, tam gdzie nie ma możliwości prowadzenia działalności

rolniczej, tzw. Odłogi ( brak dróg dojazdowych) poprzez zwiększenie
powierzchni tych działek pod zabudowę dla tej usługi
17. zabudowa dla niewielkich usług nie powodujących uciążliwości dla terenów
sąsiednich, usługi rzemieślnicze, drobny handel detaliczny, usługi wolnych
zawodów - gabinet kosmetycznych, fryzjer prawnik. Dla usług stwarzających
uciążliwe warunki byłoby wskazane stworzenie specjalnej strefy
ekonomicznej.

