
Lp.
1. W jaki sposób jest 

omawianym terenem? 

2. W jaki sposób zazwyczaj 

codziennych zakupów, 

rekreacyjnych?

3. Jaki sposób 

przemieszczania 

Pani/Pan, gdyby stworzono 

ku temu odpowiednie 

warunki? 

4. Czy jest Pani/Pan 

zadowolona/-y z 

lub przebywania

na omawianym terenie?

terenu? 

Jakie elementy 

zachowania?

6. Czy ma Pani/Pan 

stanu zagospodarowania 

przestrzennego 

omawianego terenu?

na omawianym terenie? 

8. Jakich obiektów Pani/Pana 

zdaniem brakuje na 

omawianym terenie lub w 

konkretnych obiektach 

szczególnie

Lp.

9. Jakiej infrastruktury 

technicznej Pani/Pana 

zdaniem brakuje na 

omawianym terenie? 

10. Czy gotowa/-y jest 

kosztach zapewnienia 

elementów infrastruktury 

technicznej 

proporcjonalnie do 

to których z nich?

11. Czy ma Pani/Pan 

zagospodarowania lub 

funkcjonowania 

omawianego terenu?

Pani/Pan o 

wyznaczeniu 

nowych dróg w 

granicach 

omawianego 

terenu?

wyznaczeniu nowych 

przedszkole, przychodnia, 

omawianego terenu?

wyznaczeniu terenów zieleni 

omawianego terenu?

wyznaczeniu terenów 

granicach omawianego 

terenu (np. sklepy 

restauracje, apteka, 

poczta)? 

Pani/Pan gotowa/-y do 

przeznaczenia fragmentu 

celu realizacji: terenów 

komunikacji, infrastruktury 

technicznej, 

terenów zieleni 

wspólnie

17. Czy wie Pani/Pan 

czym jest miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego
Uwagi

1 mieszkam tu

pieszo - codzienne zakupy, 

rekreacja, rowerem - rekreacja, 

rekreacja

nie
bliski dojazd do centrum 

miasta rowerowych, brak lub 

kiepski stan chodników

zanieczyszenie powietrza 

powodowane ogrzewaniem 

domów, niebezpieczny ruch 

infrastruktury drogowej, brak 

infrastruktury technicznej

kulturalnych, sportowych, 

rekreacyjnych, terenów 

(parków/skwerów)

1

jezdni, chodników, dróg 

pieszych, parkingów, 

kanalizacji 

nie
zielonych, ale pod 

monitoringiem i patroli 

policji

nowych

obiektów jest dobry. 

zabezpieczeniu ich przed 

wandalami 

nie tak _____________

2 mieszkam tu

pieszo - codzienne zakupy, 

rowerem - rekreacja, autobusem - 

samochodem/TAXI - codzienne 

zakupy 

pieszo - codzienne zakupy, 

codzienne zakupy, 

podwiezienie 

samochodem/TAXI - 

rower, hulajnoga - rekreacja

nie
z dala od ruchliwej drogi i 

tak- brak chodników na 

poboczach i dziurawy 

asfalt

zanieczyszenie powietrza 

powodowane ogrzewaniem 

bloków socjalnych

przedszkoli, sportowych - brak 

boiska, basenu; rekreacyjnych 

terenów zielonych 

(parków/skwerów)

2 jezdni, chodników nie _____________ ____________ bardzo potrzebne jest potrzebne jest potrzebne nie tak ________________

3 mieszkam tu

pieszo - codzienne zakupy, 

rekreacja, rowerem - rekreacja, 

pieszo - codzienne zakupy, 

rekreacja; rower - 

zakupy, rekreacja; autobus -  

hulajnoga - rekreacja, 

nie
przystanki BUS, park przy RCO

tak - nadajnik telefonii

powietrza powodowane przez 

samochody, niebezpieczny ruch 

infrastruktury drogowej, inne 

pieszych przy ul. 

Przytyckiej/Uniwersyteckiej

sportowych - górka 

saneczkowa, skate park, 

rekreacyjnych - park na 3
rowerowa os. Kozia Góra - Krakowie 

otwarcie przejazdu 

ul. Drewniana i z wymienionych jedynie 

przedszkole ma sens
jestem zdecydowanie za

w okolicy w promieniu 1 

km jest : LIDL, 3 

Biedronki, blisko Korej, 

ALDI, lokalne sklepy, nie 

ma takiej potrzeby

tak, ale tylko dla 

niektórych funkcji terenów 

- poprawienie chodnika 

Przytycka - 

Uniwersytecka, a 

przystankiem 

autobusowym w kierunku 

miasta

tak

Traktorzystów (jako 

15, chodnik dla pieszych, 

chodnika na ul. Przytyckiej i 

ogrodzenie radiostacji

4 mieszkam tu

pieszo - codzienne zakupy, 

rowerem - rekreacja, samochodem i 

pieszo - codzienne zakupy, 

rekreacja; rower - 

zakupy, rekreacja; autobus -  

hulajnoga - rekreacja, 

nie
przystanek autobusowy

brak dobrych chodników 

dla pieszych, fatalny stan 

asfaltu - liczne garby, 

koleiny

powietrza powodowane przez 

samochody, niebezpieczny ruch 

infrastruktury drogowej, inne 

Przytyckiej

rekreacyjnych - park; terenów 
4

pieszych
nie __________ _________ __________ jestem za

sklepy osiedlowe, jest 

LIDL i Biedronka

tak, ale tylko dla 

niektórych funkcji terenów 

- zrobienie chodnika z 

prawdziwego zdarzenia po 

obu stronach ul. 

stanie rozsypki, a w 

niektórych miejscach po 

tak

Uniwersyteckiej - pas zieleni, 

uszkodzone ogrodzenie. 

Traktorzystów do PSP nr 15 

wraz z chodnikiem dla 

pieszych

5 mieszkam tu rower, hulajnoga - 

rekreacja

nie

wydzielonego terenu 

zielonego dla rekreacji i 

prowadzenia sportowego 

tak - ogólne zaniedbanie 

terenu
niebezpieczny ruch drogowy

kulturalnych- amfiteatr, 

trawiaste, stacja roweru 

miejskiego, rekreacyjnych-

terenów zielonych 

(parków/skwerów)-park, staw

5

jezdni, chodników, dróg 

pieszych, komunikacji 

miejskiej, stacji rowerów 

miejskich, parkingów

nie

LED. W parku powinien 

drogi rowerowe oraz 

rowery miejskie

ok ok, ich najbardziej 
bardzo potrzebne na osiedlu

ok nie tak ____________

6 mieszkam tu rower, hulajnoga - 

rekreacja

nie

zielonych

tak - ogólne zaniedbanie 

terenu
niebezpieczny ruch drogowy

kulturalnych- amfiteatr, 

(parków/skwerów)-staw; 

terenów zielonych 

6

chodników, dróg 

pieszych, komunikacji 

miejskiej, stacji rowerów 

miejskich

nie
na powietrzu oraz 

stacja rowerów 

miejskich

ok jak najbardziej pasuje nie tak ___________

7 mieszkam tu rower, hulajnoga - 

rekreacja

nie

pong

tak - ogólnie zaniedbanie 

kompletny

niebezpieczny ruch drogowy

kulturalnych- amfiteatr, 

sportowych- boisko, ping 

pong, stacja rowerów 

miejskich; rekreacyjnych-park 

terenów zielonych 

7

chodników, dróg 

pieszych, komunikacji 

miejskiej, stacji rowerów 

miejskich, parkingów

nie

LED, z drogami 

skate park, stacja 

rowerów miejskich

ok ok pasuje nie tak ______________

8 mieszkam tu

pieszo - codzienne zakupy; 

rekreacja

tak

chodników dla pieszych

zanieczyszenie powietrza 

powodowane ogrzewaniem 

infrastruktury drogowej, brak 

infrastruktury technicznej; inne - 

brak patrolowania terenu przez 

(parków/skwerów)

8

jezdni, chodników, dróg tak - we wszystkich, w 

dotychczas w tego typu 

inwestycjach

zabudowa 

jednorodzinna
Miodowej do ul. 

Przytyckiej

_____________
propozycja pod warunkiem 

monitorowania terenu i 
nie ma takiej potrzeby nie tak ______________



9 mieszkam tu

pieszo - codzienne zakupy, 

rekreacja; rowerem - rekreacja; 

pieszo - codzienne zakupy, 

rekreacja; rowerem - 

tak cicho, spokojnie, bezpiecznie
przyroda TIRY

kultury; sportowych - boisk do 

rekreacyjnych - 

zagospodarowanych terenów 

zielonych typu: park; terenów 

9 pieszych; stacji rowerów 

miejskich

rowerach, hulajnogach, 

spacerach pieszych, 

wypoczynek, relaks, a 

przedszkole, 

przychodnia, 

rehabilitacja itp..

tak: boisko, przedszkole, 

przychodnia, rehabilitacja, 

plac zabaw dla dzieci i jestem za
tak tak

propozycje podane w ankiecie 

typu : park, skwer, plac zabaw, 

najbardziej wskazane, 

szczególnie dla ludzi w 

tego akurat tu brakuje. Dobrze 

apteka, poczta, przychodnia 

dodatkowy kurs komunikacji 

miejskiej 


