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Pierwszą techniką konsultacji społecznych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ul. Grunwaldzkiej w Przeworsku, objętego Uchwałą nr XVIII/197/2020 Rady 

Miasta Przeworska z dnia 30 stycznia 2020 r., było przeprowadzenie internetowego badania 

ankietowego. 

Granice terenu objętego opracowaniem ww. planu oznaczone są kolorem czerwonym na poniższej 
mapie. 

 

 
Przeprowadzone konsultacje zostały zorganizowane w ramach projektu „Liderzy Konsultacji 

Społecznych”, Nr POWR. 02.19.00-00-KP19/18, współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Celem projektu jest wzmocnienie procesu konsultacji społecznych w obszarze planowania 

i zagospodarowania przestrzennego. 

Konsultacje społeczne mają na celu zebranie opinii oraz pozyskanie dodatkowych informacji i sugestii 
społeczności lokalnej w sprawie opracowywanego Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ul. Grunwaldzkiej w Przeworsku. Przeprowadzenie konsultacji ma pomóc 
Gminie efektywniej prowadzić planowanie i zagospodarowanie przestrzenne uwzględniając wnioski 
dotyczące przyszłych funkcji, sposobu zagospodarowania i ewentualnej zabudowy poszczególnych 
nieruchomości, co przełoży się na świadome gospodarowanie przestrzenią w poszanowaniu praw 
właścicieli i użytkowników przedmiotowego obszaru. 

W dniach od 2 do 7 grudnia 2020 r. mieszkańcy oraz wszyscy zainteresowani mogli wypełnić 
zamieszczoną na stronie internetowej Urzędu Miasta Przeworska ankietę. Ankieta składała się z 12 
pytań. Były to głównie pytania zamknięte, część z nich dawała możliwość wskazania odpowiedzi 
innych niż wymienione oraz udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi. Łącznie w badaniu wzięło udział 
92 respondentów. 
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Wyniki przeprowadzonego badania ankietowego: 

 

1. Miejsce zamieszkania: 

 

Na 92 wypełnione ankiety, 84 respondentów wskazało Przeworsk jako miejsce zamieszkania, 

natomiast 8 wybrało odpowiedź: inne. 

 

 

2. Płeć: 

W przeprowadzonym badaniu wzięło udział 49 kobiet i 43 mężczyzn. 
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3. Wiek: 

 

Najliczniejszą grupą wiekową wśród ankietowanych były osoby pomiędzy 26 a 45 rokiem życia  

(57 osób). Następnie 26 osób wskazało przedział wiekowy od 46 do 65. Wiek 65+ wskazało  

6 respondentów, a przedział od 18 do 25 wskazało 3 ankietowanych. 

 
 

 

4. Status zawodowy: 

 

Najliczniejszą grupą zawodową były osoby pracujące na etacie (76 respondentów). Ankietę wypełniło 

9 osób będących rencistą/emerytem, 4 osoby bezrobotne, 1 osoba pracująca w gospodarstwie 

rolnych i 2 osoby będące uczniem/studentem. 
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5. Czy wie Pani/Pan co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? 

 

Na złożone 92 ankiety w trakcie trwania badania, 91 respondentów odpowiedziało twierdząco na 

ww. pytanie. Tylko jedna osoba zaznaczyła, że nie wie co to jest miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

 
 

 

6. Czy uważa Pani/Pan, że warto uczestniczyć w procedurze sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego? 

 

75 respondentów uważa, że warto uczestniczyć w procedurze sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania terenu, gdyż poprzez składane wnioski i uwagi można lepiej zagospodarować 

teren. 13 osób uważa, że warto uczestniczyć w/w procedurze, jeśli plan dotyczy obszaru położonego 

w sąsiedztwie mojego miejsca zamieszkania. 3 osoby zaznaczyło, że nie warto uczestniczyć  

w procedurze sporządzania mpzp, gdyż urzędnicy i tak zrobią to, co będą uważali za stosowne.  

1 osoba zaznaczyła odpowiedź „nie wiem, nigdy się nad tym nie zastanawiałam/ nie zastanawiałem”.   
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7. Czego według Pani/Pana najbardziej brakuje w mieście Przeworsku? (maksymalnie trzy 

odpowiedzi) 

 

Z udzielonych odpowiedzi jasno wynika, że w mieście najbardziej brakuje miejsc parkingowych,  

na co wskazuje 71 ankietowanych. Na kolejnych miejscach znalazły się ciągi pieszo-rowerowe  

(58 respondentów), zieleń publiczna (36 respondentów), usługi komercyjne (24 respondentów), 

usługi z zakresu sportu i rekreacji (19 respondentów), usługi z zakresu kultury (13 respondentów), 

usługi z zakresu edukacji (5 respondentów). 6 ankietowanych wybrało odpowiedź inne, wskazując,  

że w mieście brak jest: wielofunkcyjnego centrum handlowego, usług wielkopowierzchniowego 

handlu, sensownego sposobu sprzątania ulic, odpowiedniego zagospodarowania terenu dworca PKS, 

obiektów handlowych wielopowierzchniowych. 

 
 

8. Proszę podać Pani/Pana związek z obszarem objętym opracowaniem planu. 

Najwięcej spośród ankietowanych, bo aż 52 osoby, wskazało że obszar objęty opracowaniem planu 

jest miejscem spędzania wolnego czasu. 18 respondentów wskazało, że jest to miejsce zamieszkania, 

a 8 respondentów– miejsce pracy. Jedna osoba wskazała, że jest właścicielem działki na 

opracowywanym mpzp. 13 ankietowanych wybrało odpowiedź inne, wskazując inny niż w/w związek 

z obszarem objętym planem np. mieszkaniec Przeworska, mieszkaniec miasta zainteresowany jego 

rozwojem przestrzennym, miejsce w sąsiedztwie mojego zamieszkania, brak związku, miejsce 

zamieszkania w pobliżu, to część mojego miasta, zainteresowana poprawnym rozwojem miasta  

w którym mieszkam, jest to centrum miasta – nasza wizytówka, interesuje mnie sposób 

zagospodarowania terenów miejskich, sąsiedztwo z obszarem objętym mpzp, posiadam mieszkanie 

w wyznaczonym obszarze. 
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9. Proszę ocenić w skali od 0 do 3 jak podoba się Panu/Pani przestrzeń publiczna obszaru mpzp, 
gdzie: 

0=brak/stan zupełnie niesatysfakcjonujący, wymagane są zdecydowane zmiany i nowe działania, 
1=stan mało satysfakcjonujący, o ile możliwe wymagane są istotne zmiany lub działania 
naprawcze, 
2=stan satysfakcjonujący, o ile możliwe wymagane są niewielkie zmiany lub działania naprawcze, 
3=stan bardzo satysfakcjonujący, nowe działania nie są wymagane. 
 
W pytaniu tym ankietowani oceniali według wyżej opisanej skali takie obszary przestrzeni publicznej 
jak: istniejąca zabudowa, dostępność usług: liczba obiektów usługowych, dostępność usług: program 
usług, przestrzeń publiczna: obiekty małej architektury, przestrzeń publiczna: zieleń publiczna, 
komunikacja (dojazd, parkingi), dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami.  
 
1) Istniejącą zabudowę 37 ankietowanych oceniło na 2 tj. stan satysfakcjonujący, o ile możliwe 

wymagane są niewielkie zmiany lub działania naprawcze; 36 ankietowanych oceniło na 1 tj. stan 
mało satysfakcjonujący, o ile możliwe wymagane są istotne zmiany lub działania naprawcze; 15 
ankietowanych na 0 tj. brak/stan zupełnie niesatysfakcjonujący, wymagane są zdecydowane 
zmiany i nowe działania i 4 ankietowanych na 3 tj. stan bardzo satysfakcjonujący, nowe działania 
nie są wymagane. 

2) Dostępność usług: liczba obiektów usługowych – 46 ankietowanych oceniło na 2 tj. stan 
satysfakcjonujący, o ile możliwe wymagane są niewielkie zmiany lub działania naprawcze; 
36 ankietowanych oceniło na 1 tj. stan mało satysfakcjonujący, o ile możliwe wymagane 
są istotne zmiany lub działania naprawcze; 7 ankietowanych oceniło na 3 tj. stan bardzo 
satysfakcjonujący, nowe działania nie są wymagane; a 3 ankietowanych oceniło na 0 czyli 
brak/stan zupełnie niesatysfakcjonujący, wymagane są zdecydowane zmiany i nowe działania. 



 
 

 
Projekt „Liderzy konsultacji społecznych”, NR POWR.02.19.00-00-KP19/18, współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 
 

8 

3) Dostępność usług: program usług – 40 respondentów oceniło na 1 czyli stan mało 
satysfakcjonujący, o ile możliwe wymagane są istotne zmiany lub działania naprawcze; 
33 respondentów oceniło na 2 tj. stan satysfakcjonujący, o ile możliwe wymagane są niewielkie 
zmiany lub działania naprawcze; 10 respondentów oceniło na 0 czyli brak/stan zupełnie 
niesatysfakcjonujący, wymagane są zdecydowane zmiany i nowe działania i 9 respondentów 
oceniło na 3 tj. stan bardzo satysfakcjonujący, nowe działania nie są wymagane. 

4) Przestrzeń publiczna: obiekty małej architektury – 43 ankietowanych oceniło na 1 tj. stan mało 
satysfakcjonujący, o ile możliwe wymagane są istotne zmiany lub działania naprawcze; 24 
respondentów oceniło na 2 czyli stan satysfakcjonujący, o ile możliwe wymagane są niewielkie 
zmiany lub działania naprawcze; 16 respondentów oceniło na 0 czyli brak/stan zupełnie 
niesatysfakcjonujący, wymagane są zdecydowane zmiany i nowe działania i 9 respondentów 
oceniło na 3 tj. stan bardzo satysfakcjonujący, nowe działania nie są wymagane. 

5) Przestrzeń publiczna: zieleń publiczna – 40 ankietowanych oceniło na 2 tj. stan satysfakcjonujący, 
o ile możliwe wymagane są niewielkie zmiany lub działania naprawcze; 31 ankietowanych oceniło 
na 1 tj. stan mało satysfakcjonujący, o ile możliwe wymagane są istotne zmiany lub działania 
naprawcze; 15 ankietowanych oceniło na 0 czyli brak/stan zupełnie niesatysfakcjonujący, 
wymagane są zdecydowane zmiany i nowe działania i 6 ankietowanych oceniło na 3 tj. stan 
bardzo satysfakcjonujący, nowe działania nie są wymagane. 

6) Komunikację (dojazd, parkingi) 44 respondentów oceniło stan istniejący na 1 tj. stan mało  
satysfakcjonujący, o ile możliwe wymagane są istotne zmiany lub działania naprawcze; 30 
respondentów oceniło na 0 czyli brak/stan zupełnie niesatysfakcjonujący, wymagane 
są zdecydowane zmiany i nowe działania; 16 respondentów oceniło na 2 tj. stan 
satysfakcjonujący, o ile możliwe wymagane są niewielkie zmiany lub działania naprawcze 
i 2 respondentów oceniło na 3 tj. stan bardzo satysfakcjonujący, nowe działania 
nie są wymagane. 

7) Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami 41 ankietowanych oceniło na 1 tj. stan mało 
satysfakcjonujący, o ile możliwe wymagane są istotne zmiany lub działania naprawcze; 32 
ankietowanych oceniło na 0 czyli brak/stan zupełnie niesatysfakcjonujący, wymagane 
są zdecydowane zmiany i nowe działania; 18 ankietowanych oceniło na 2 tj. stan 
satysfakcjonujący, o ile możliwe wymagane są niewielkie zmiany lub działania naprawcze 
i 1 ankietowany ocenił na 3 tj. stan bardzo satysfakcjonujący, nowe działania nie są wymagane.  

Na poniższym wykresie zaprezentowano, w jaki sposób odpowiadali ankietowani, oceniając 
poszczególne obszary. W tabeli poniżej wykresów, zawarta jest suma ilości poszczególnych ocen we 
wskazanych obszarach.  
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10. Jakie kwestie chciałaby Pani/ chciałby Pan rozwiązać za pomocą opracowania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 

51 ankietowanych uważa, że kwestią jaką powinno się rozwiązać za pomocą opracowania mpzp jest 
zapewnienie ładu przestrzennego i estetyki w tym rejonie. 13 osób spośród ankietowanych uważa,  
że taką kwestią jest poprawa warunków i jakości życia mieszkańców, a 12 ankietowanych chce 
poprawy infrastruktury drogowej (przebudowy istniejących chodników, dróg). 9 respondentów za 
pomocą sporządzenia mpzp chce rozwiązać kwestię nadania nowej funkcji dla terenu.  
7 ankietowanych udzieliło odpowiedzi inne, wskazując: tereny rekreacyjne, ochrona krajobrazu, 
uporządkować i odpowiednio zagospodarować teren zielonego rynku, zwiększyć jego estetykę, 
rozbudowa istniejącej infrastruktury o ścieżki rowerowe, parking. 
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11. Jaka funkcję Pani/Pana zdaniem mógłby pełnić w przyszłości teren boiska sportowego 
„MOSiR”, zlokalizowanego na obszarze objętym planem. 
 
Z odpowiedzi ankietowanych wynika, że w przyszłości teren boiska sportowego „MOSiR” mógłby 
pełnić funkcję wielofunkcyjnego boiska sportowego (tak odpowiedziało 32 osoby), terenu 
rekreacyjno-wypoczynkowego z placem zabaw dla dzieci (30 ankietowanych), parkingu (24 osoby), 
usługowo-handlową (4 osoby). Dwie osoby wybrało opcję inne: wpisując parking wielopoziomowy, 
podziemny parking + teren rekreacyjny nad parkingiem. 

 

 

12. Czy na terenie planu występują miejsca problemowe, konfliktowe, wymagające szczególnego 
potraktowania w planie miejscowym? 
 
Na pytanie ankietowani odpowiedzieli w następujący sposób: 35 osób zaznaczyło odpowiedź „tak”, 
11 osób zaznaczyło odpowiedź „nie”, 46 osób wybrało odpowiedź „nie mam zdania”. 
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WNIOSKI: 

Przeprowadzone internetowe badanie ankietowe miało na celu zebranie opinii oraz pozyskanie 
dodatkowych informacji i sugestii społeczności lokalnej w sprawie opracowywanego Miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Grunwaldzkiej w Przeworsku. 

Z przeprowadzonej ankiety wynika, że w mieście Przeworsk najbardziej brakuje miejsc parkingowych 
(71 ankietowanych), ciągów pieszo-rowerowych (58 respondentów), zieleni publicznej  
(36 respondentów), usług komercyjnych (24 respondentów), usług z zakresu sportu i rekreacji  
(19 respondentów), usług z zakresu kultury (13 respondentów), usług z zakresu edukacji  
(5 respondentów). 

Mieszkańcy, oceniając przestrzeń publiczną omawianego terenu mpzp, we wszystkich obszarach  
o które pytano w ankiecie, najczęściej wskazywali, że ich stan jest mało satysfakcjonujący a także, że 
ich stan jest satysfakcjonujący (udzielali ocen 1 lub 2 w skali od 0 do 3). W obszarach takich jak: 
komunikacja i dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami duża liczba ankietowanych oceniła, 
że stan jest zupełnie niesatysfakcjonujący (ocena 0).  

Kwestią jaką ankietowani chcieli by rozwiązać za pomocą opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego jest przede wszystkim zapewnienie ładu przestrzennego i estetyki 
w tym rejonie (odpowiedziało tak 51 ankietowanych). Kolejną kwestią do rozwiązania jest poprawa 
warunków i jakości życia mieszkańców (takiej odpowiedzi udzieliło 13 ankietowanych) oraz poprawa 
infrastruktury drogowej – przebudowa istniejących chodników, dróg (12 ankietowanych).  
9 respondentów za pomocą sporządzenia mpzp chce rozwiązać kwestię nadania nowej funkcji dla 
terenu.   

Według ankietowanych teren boiska sportowego „MOSiR” w przyszłości mógłby pełnić funkcję 
wielofunkcyjnego boiska sportowego (tak odpowiedziało 32 osoby), terenu rekreacyjno-
wypoczynkowego z placem zabaw dla dzieci (30 ankietowanych), parkingu (24 osoby), usługowo-
handlową (4 osoby). Dwie osoby wybrało opcję inne: wpisując parking wielopoziomowy, podziemny 
parking + teren rekreacyjny nad parkingiem. 

35 ankietowanych zauważa, iż na omawianym terenie występują miejsca problemowe, konfliktowe, 
wymagające szczególnego potraktowania w planie, co wymaga wykonania dalszej diagnozy 
problemu, w trakcie kolejnych etapów prowadzonych konsultacji społecznych. 

Z przeprowadzonego internetowego badania ankietowego można wyczytać potrzeby mieszkańców 
odnoszące się do zagospodarowania i funkcjonowania terenu mpzp, wskazujące docelowo wnioski do 
opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  
 
Dokonana ocena przestrzeni publicznej wskazuje na potrzebę zmian a oczekiwania mieszkańców 
związane z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego wiążą się przede wszystkim  
z kwestią zapewnienia ładu przestrzennego i estetyki na badanym terenie.  
 
Rekomendacje do projektu miejscowego planie zagospodarowania przestrzennego. 

1) wyznaczenie nowych terenów pod parkingi,  

2) rozszerzenie programu usługowego na terenie mpzp,  

3) zwiększenie dostępności terenu dla osób ze szczególnymi potrzebami,  

4) wkomponowanie nowych obiektów małej architektury w przestrzeń publiczną. 
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AKCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA: 

 

Przeprowadzenie konsultacji w formie internetowego badania ankietowego, zostało poprzedzone 

akcją informacyjno-promocyjną. W ramach tej akcji zostały przygotowane plakaty (w ilości 55 sztuk), 

ulotki (w ilości 200 sztuk) oraz imienne zaproszenia (w ilości 100 sztuk). 

 

Plakaty informacyjne zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Przeworska, na 

tablicach ogłoszeń na terenie miasta oraz w miejscach gdzie przebywają osoby ze szczególnymi 

potrzebami. 

 

Ulotki zostały rozniesione na terenie znajdującym się na obszarze opracowania planu 

oraz w sąsiedztwie tego obszaru (m.in. zostawione w domach wielorodzinnych, w domach 

jednorodzinnych oraz w obiektach użyteczności publicznej). Zostały one również wyłożone 

w siedzibie Urzędu Miasta Przeworska oraz w Bibliotece Miejskiej w Przeworsku. 

 

Imienne zaproszenia zostały wysłane do właścicieli działek znajdujących się na obszarze opracowania 

planu, przedstawicieli jednostek organizacyjnych miasta, radnych, samorządu osiedlowego, 

przedsiębiorców, seniorów, mieszkańców miasta. 

 

Na stronie Urzędu Miasta Przeworska została utworzona zakładka, która zawiera informacje 

o zakresie i przebiegu konsultacji. 

 

Został również przygotowany film promocyjny dotyczący przeprowadzanych konsultacji społecznych, 

który został udostępniony na stronie internetowej gminy w zakładce projektu, na stronie 

internetowej Burmistrza Miasta Przeworska, na FB Urzędu Miasta Przeworska oraz w serwisie 

internetowym YouTube Urzędu Miasta Przeworska. 

 

Wszystkie ogłoszenia dotyczące przeprowadzanych konsultacji zamieszczane były na stronie 

internetowej Urzędu Miasta Przeworska w zakładce projektu i aktualnościach, w Biuletynie Informacji 

Publicznej Miasta Przeworska, na FB Urzędu Miasta Przeworska. 

 

Kampania promocyjno-informacyjna była prowadzona w terminie od 1 listopada do 1 grudnia 2020 r. 
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Rys.1. Plakat informujący o internetowym badaniu ankietowym. 
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Rys. 2. Ulotka informująca o internetowym badaniu ankietowym. 
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Rys. 3. Zaproszenie do udziału w internetowym badaniu ankietowym 

 


