
 

Szanowni Państwo, 
miasto Reda pracuje nad miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego (mpzp) dla terenów kolejowych i ich otoczenia w 
rejonie ulic Gdańskiej, Gniewowskiej, M. Buczka, Ogrodowej, 
Drogowców i Cechowej. Celem planu jest analiza możliwości 
budowy dworca kolejowego oraz określenie sposobu 
zagospodarowania działek sąsiadujących z terenami kolejowymi.  

 

 
 
Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu i przedstawieniu swoich opinii oraz pomysłów 
dotyczących ewentualnej lokalizacji nowego dworca kolejowego w Redzie. Badania są elementem 
konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
(Uchwała Nr XXIII/232/2016 Rady Miejskiej w  Redzie z dnia 19 października 2016 r. o przystąpieniu 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy  
w rejonie nowego dworca kolejowego). 
Plan miejscowy pokazuje jak dana przestrzeń może wyglądać za kilka, kilkanaście lat. Nie wskazuje 
dokładnej daty powstania zabudowy, kosztów ani wykonawcy. Wskazuje jednak wachlarz możliwości 
zagospodarowania tego terenu. 
 
UWAGA! Lokalizacja i funkcjonowanie obecnego dworca nie zmieni się!  

 
 
Ankietę można wypełnić do dnia 14 czerwca 2017r.  
1. elektronicznie, wypełniając formularz pod adresem www.miasto.reda.pl 
2. w formie drukowanej - ankietę można zostawić w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta  
w Redzie, ul. Gdańska 33 lub wysłać na adres Urząd Miasta, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda. 
Wyniki badania są poufne i będą przedstawione jedynie w formie zbiorczej. Raport z badania dostępny 
będzie na stronie internetowej www.miasto.reda.pl od dnia 1 lipca 2017r. Wyniki zaprezentowane 
zostaną także w trakcie spotkania, które odbędzie się dnia 21 czerwca 2017r. o godzinie 17:00  
w Szkole Podstawowej Nr 6 przy ul. Gniewowskiej 33 w Redzie. 
 
Prosimy o wypełnienie ankiety przez wybranie lub wpisanie odpowiedzi. 
 
 
 
 



    ANKIETA 
 

1. Projekt planu miejscowego umożliwia budowę zespołu przystanków kolejowych  
w obszarze położonym w rejonie rozjazdu kolejowego linii 202 i linii 213, pomiędzy 
ulicami Gniewowską, Drogowców i Ogrodową, gdzie zatrzymywałby się pociągi Szybkiej 
Kolei Miejskiej trasy Gdańsk –Wejherowo oraz pociągi dalekobieżne trasy Gdynia - Hel. 
Czy Pani / Pana zdaniem budowa tego dworca jest potrzebna? 

1. zdecydowanie potrzebna 
2. raczej potrzebna 
3. raczej niepotrzebna 
4. zdecydowanie niepotrzebna 
5. trudno powiedzieć 

 
2. Czy będzie Pani / Pan korzystać z dworca kolejowego w proponowanej lokalizacji? 

1. zdecydowanie tak 
2. raczej tak 
3. raczej nie 
4. zdecydowanie nie 
5. trudno powiedzieć 

 
3. Gdzie powinny zostać zlokalizowane przejścia przez tory/ kładki/ tunele dla pieszych? 

1. proszę narysować (opisać) rozważane lokalizacje na mapie 
2. inne (proszę wpisać gdzie)……………………………………………………………… 

........................................................................................................................................... 
3. trudno powiedzieć 

 

 
 
4. Jakie elementy, obiekty, funkcje powinny się Pani/Pana zdaniem znaleźć na terenie 
planowanego dworca kolejowego? Proszę wskazać do 5 odpowiedzi  

1. kasy biletowe 
2. ogólnodostępne toalety 
3. kawiarnia 
4. restauracja 
5. kiosk 



6. przechowalnia bagażu 
7. długoterminowa przechowalnia sprzętu sportowego 
8. inne (proszę wpisać) 

……………………………………………………………...............................................
.......................................................................................................................................... 

9. żadne z powyższych 
10. nie wiem 

 
5. Coraz większa liczba kierowców korzysta z tzw. parkingów park & ride, tzn. dojeżdżają 
samochodem do stacji kolejowej i tam przesiadają się na pociąg. Czy Pani / Pana zdaniem 
parking tego typu jest potrzebny w sąsiedztwie planowanego dworca? 

1. zdecydowani tak 
2. raczej tak 
3. raczej nie 
4. zdecydowanie nie 
5. trudno powiedzieć 

 
6. Czy będzie Pani/Pan korzystać z parkingu typu park&ride w pobliżu dworca kolejowego  
w proponowanej lokalizacji? 

1. zdecydowanie tak 
2. raczej tak 
3. raczej nie 
4. zdecydowanie nie 
5. trudno powiedzieć 

 
7. Czy za korzystanie z parkingu typu park&ride powinna być pobierana opłata? 

1. tak, powinien to być parking płatny dla wszystkich 
2. nie, powinien to być parking bezpłatny dla wszystkich  
3. powinien być bezpłatny dla posiadaczy biletów kolejowych, płatny dla pozostałych 

osób 
4. trudno powiedzieć 

 
8. W sąsiedztwie planowanego dworca kolejowego zlokalizowane są obecnie niezabudowane 
działki (oznaczone na mapie niebieskim kreskowaniem). Co Pani/Pana zdaniem powinno tam 
powstać? Proszę wskazać do 5 odpowiedzi.  

 
1. obiekty handlowe typu galeria handlowa 



2. obiekty handlowe w formie pasażu, pawilonów handlowych 
3. kino 
4. biblioteka 
5. hotel 
6. parking 
7. park, skwer 
8. inne (proszę wpisać) 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………... 

9. powinny pozostać niezabudowane  
10. żadne z powyższych 
11. nie wiem 

 
9. Jak często korzysta Pani/Pan obecnie z dworca kolejowego w Redzie? 

1. codziennie lub prawie codziennie 
2. kilka razy w miesiącu 
3. kilka razy w roku 
4. raz w roku lub rzadziej 
5. nigdy 
6. nie pamiętam 

 
10. Status ankietowanego 

1. uczeń 
2. student 
3. osoba pracująca 
4. osoba zajmująca się domem 
5. osoba bezrobotna 
6. emeryt, rencista 

 
11. Miejsce zamieszkania 

1. Reda (proszę wpisać ulicę ..........................................................................................) 
2. Poza Redą (proszę wpisać miejscowość ....................................................................) 

 
12. Inne uwagi 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
 

Dziękujemy za udział w badaniu! 
 


