UM Reda – ankieta do studium

Szanowni Państwo,
Gmina Miasto Reda przystąpiła do opracowania nowego Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego. To podstawowy dokument planistyczny, który określa długookresowe
kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy. Na jego podstawie sporządzane są miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego i podejmowane są inne działania przestrzenne.
Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w anonimowym badaniu ankietowym, którego wyniki posłużą
weryfikacji dotychczasowych oraz wyznaczeniu nowych kierunków rozwoju przestrzennego naszego miasta.
Ankiety przyjmowane będą do końca października 2022 r. Ich wypełnienie nie powinno zająć dłużej niż 5‐10
minut.
Wypełnioną ankietę w terminie do 31 października 2022 r. należy według wyboru:
-

przesłać e‐mailem: archietktura4@reda.pl; lub architektura@reda.pl, tytułując wiadomość:
„ANKIETA – STUDIUM” lub
wrzucić do oznakowanej skrzynki przy stanowisku BOK w Urzędzie Miasta Redy, ul Gdańska 33,

Dziękujemy za udział w badaniu.

1. Na jakim osiedlu/dzielnicy mieszkasz?

1
2
3
4
5
6
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8
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Inne/ulica: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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2. Jak mieszkasz?
Blok

Kamienica

Dom jednorodzinny

3. Podaj płeć
Kobieta

Mężczyzna

4. Ile ma Pan/i lat?
18 – 30
31 – 45
46 – 60
więcej niż 60

5. Jakie ma Pan/i wykształcenie?
podstawowe
gimnazjalne
zawodowe
średnie
wyższe

6. Jaki jest Pana/i związek z miastem Reda?
(można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
spędzam na terenie gminy wolny czas
jestem mieszkańcem gminy dłużej niż 10 lat
jestem mieszkańcem gminy mniej niż 10 lat
pracuję na terenie gminy
korzystam z oferty kulturalnej, sportowej, edukacyjnej gminy
Inne: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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7. Jaki Pana/i zdaniem powinien być dominujący kierunek rozwoju dla Gminy Miasta Redy?
(proszę zaznaczyć maksymalnie 3 główne kierunki rozwoju)
rozwój turystyki i rekreacji z wykorzystaniem lokalnego potencjału przyrodniczego i kulturowego
kontynuacja rozwoju lokalnego rolnictwa
rozwój gminy jako miejsca dobrego do osiedlania się (rozwój terenów mieszkaniowych)
rozwój terenów inwestycyjnych sektora usługowego
rozwój terenów inwestycyjnych sektora przemysłowego
rozwój gminy w kierunku nowoczesnych technologii
energia odnawialna
Inne: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

8. Proszę zaznaczyć, w jakim stopniu zgadza się Pan/i z poniższymi stwierdzeniami:
zdecydowanie się nie zgadzam nie mam zgadzam zdecydowanie się
nie zgadzam
się
zdania
się
zgadzam
ważny jest dla mnie ład przestrzenny,
estetyka oraz to, aby gmina, w której
mieszkam, była zadbana i
uporządkowana
ważne są dla mnie przestrzenie
publiczne, w których mogę spotkać się
z ludźmi
lubię aktywnie spędzać wolny czas
w mieście Reda jest wystarczająco
miejsc do pracy

9. Proszę zaznaczyć, z jakich środków transportu korzysta Pan/i na co dzień:
Do szkoły/do pracy
własny samochód
autobus
kolej
rower, hulajnoga itp
pieszo
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10. Jak często korzysta Pan/i ze środków komunikacji publicznej?
codziennie
kilka razy w tygodniu
kilka razy w miesiącu
kilka razy w roku lub rzadziej

11. Co Pana/i zdaniem jest najważniejsze w jakości życia na terenie gminy?
(proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)
środowisko przyrodnicze (np. jakość powietrza, czystość wody, ochrona i dostęp do terenów
cennych przyrodniczo)
dostęp do atrakcyjnych miejsc pracy
dobry standard usług edukacji, zdrowia, kultury
dostęp do przestrzeni publicznych, miejsc spotkań i integracji mieszkańców
wygląd estetyczny gminy (np. czyste drogi, chodniki, ujednolicone kolory elewacji budynków i
dachów, uporządkowane urządzenia reklamowe, odnowione przestrzenie publiczne)
uporządkowana własna działka i dom
rozwinięta obsługa komunikacyjna (np. bezpieczne drogi, ciągłość ścieżek pieszo‐rowerowych,
dostęp do transportu zbiorowego)
Inne(podaj jakie): ……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12. Jakich usług brakuje w Pana/i okolicy?
(można zaznaczyć kilka odpowiedzi, jeśli nie brakuje ‐ nie zaznaczać nic)
handlowych
gastronomicznych
oświatowych (szkoły i przedszkola)
zdrowia
opieki społecznej i socjalnej
sportu i rekreacji
kulturalnych
opieki nad zwierzętami
innych (podaj jakich): ………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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13. Jakie uciążliwości występują w Pana/i otoczeniu?
(można zaznaczyć kilka odpowiedzi, jeśli nie występują ‐ nie zaznaczać nic)
uciążliwe usługi
przemysł
uciążliwe ciągi komunikacyjne
zaniedbana zieleń
zniszczona zabudowa
bariery architektoniczne (np. brak podjazdów, wind, wysokie schody)
niebezpieczne miejsca (np. ryzyko wandalizmu)
inne (podaj jakie): ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
14. Jakie są według Pana/i główne problemy przestrzenne (funkcje konfliktowe) gminy?
(można zaznaczyć kilka odpowiedzi, jeśli nie ma ‐ nie zaznaczać nic)

ruch tranzytowy przez teren gminy
uciążliwe obiekty inwentarskie, przeznaczone na hodowlę zwierząt, zlokalizowane w sąsiedztwie
zabudowy mieszkaniowej
chaos przestrzenny wyrażony m.in. w nieuporządkowanej zabudowie, lokalizacji urządzeń
reklamowych w niekontrolowany sposób i lokalizacji inwestycji, które nie pasują do sąsiedniego
otoczenia ‐ podaj przykład: …………………………………………………………………………………………………….
problemy związane z dostępnością komunikacyjną w kierunku Reda – Trójmiasto
problemy związane z dostępnością komunikacyjną w kierunku Reda – Wejherowo
problemy związane z dostępnością komunikacyjną w kierunku Reda – Puck
problemy związane z dostępnością komunikacyjną w kierunku: ………………………………………………
niewystarczające połączenia i częstotliwość kursów komunikacji zbiorowej
inne: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
15. Jakie zauważa Pan/i problemy transportowe dotyczące swojego osiedla/dzielnicy?
(można zaznaczyć kilka odpowiedzi, jeśli nie ma ‐ nie zaznaczać nic)
zbyt daleko do przystanków
niewygodne autobusy
za długi czas jazdy autobusem
autobusy stoją w korkach
zbyt długi czas oczekiwania pieszych na światłach
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niebezpieczne przejścia dla pieszych
brak lub krzywe chodniki
mała ilość dróg i udogodnień rowerowych
parkowanie samochodów na chodnikach i trawnikach
za mało miejsc parkingowych
zbyt mało dróg dla samochodów
hałas drogowy
zbyt duże prędkości samochodów
inne (podaj jakie): ……………………………………………………………………………………………………………………………

16. Jakich terenów zieleni brakuje na Twoim osiedlu/dzielnicy?
(można zaznaczyć kilka odpowiedzi, jeśli nie brakuje ‐ nie zaznaczać nic)
dużego parku
małych parków i skwerów
zieleni ulicznej
zieleni naturalnej (łąk, lasów)
boisk sportowych
ogródków sąsiedzkich/społecznościowych
ogródków działkowych
zieleni izolującej od obiektów uciążliwych
innych (podaj jakich): ………………………………………………………………………………………………………………………..

17. Wnioski do studium:
(proszę podać lokalizację terenu, którego dotyczy wniosek)
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