
 

 

Ankieta dotycząca zagospodarowania przestrzeni  
Zalewu na Piaskach w Budzyniu i Cholerzynie i jego otoczenia 

 
Szanowni Państwo! 
Gmina Liszki chce poznać Państwa opinie na temat rozwoju przestrzeni Zalewu na Piaskach w Budzyniu 
i Cholerzynie i jego otoczenia. Niniejsza ankieta stanowi element prac nad Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), w ramach którego mieści się na teren Zalewu. Mapa 
poniżej prezentuje teren, którego dotyczy ankieta: 

 
Celem ankiety jest poznanie opinii użytkowników tego terenu (nie tylko mieszkających w obszarach 
objętych planem, ale także poza nim) dotyczących kierunków rozwoju Zalewu. W związku z tym 
prosimy o wypełnienie kwestionariusza. Wśród osób, które udzielą odpowiedzi na zadane w ankiecie 
pytania rozlosowane zostaną upominki. 
 
Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmie Państwu ok. 10 minut. 
 

Zachęcamy do zaangażowania się! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Jak często korzysta Pan/i z tego terenu?  

 Bardzo rzadko – mniej więcej raz do roku 

 Rzadko – zazwyczaj kilka razy do roku 

 Przyjeżdżam tu głównie w okresie wakacyjnym 

 Bardzo często – jestem stałym bywalcem Zalewu 

 Jestem pracownikiem/prowadzę tutaj firmę 

 Jestem tutaj pierwszy raz 

 Inne, jakie? ………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

 

 

2. Jak ocenia Pan/i sposób zagospodarowania terenu Zalewu jako miejsca wypoczynkowego? 
Proszę o ocenę na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza, bardzo złą ocenę, 5- bardzo dobrą. 

 1   2  3  4  5 

    

 

3. Jak ocenia Pan/i dostępność do usług gastronomicznych na terenie Zalewu (restauracje, 
kawiarnie, budki z jedzeniem/napojami?) 

 Dobrze – liczba tego typu usług jest wystarczająca w stosunku do zapotrzebowania 

 Źle – liczba dostępnych tego typu usług jest niewystarczająca w stosunku do 
zapotrzebowania  przejdź do pyt. 3.1. 

 Nie mam zdania 
 

3.1. W takim razie jakich usług gastronomicznych brakuje? W którym miejscu? (np. na plaży, przy 
parkingu, przy kortach itp.) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Jak ocenia Pan/i dostępność do bazy noclegowej w okolicach Zalewu? 

 Jest wystarczająca 

 Jest niewystarczająca  przejdź do pyt. 4.1. 

 Nie mam zdania 
 

4.1. W takim razie, gdzie baza noclegowa powinna zostać rozwinięta? O jakiego rodzaju obiekty 
noclegowe (np. hotel, pensjonaty, kempingi)? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Jak ocenia Pan/i dostępność do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Zalewu 
(boiska, place zabaw, ścieżki spacerowe itp.)?  

 Jest wystarczająca 

 Jest niewystarczająca  przejdź do pytania 5.1. 

 Nie mam zdania 

5.1. W takim razie czego brakuje/jakich urządzeń? W którym miejscu? 



 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Czy uważa Pan/i, że na terenie Zalewu lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie należy 
wprowadzić dodatkowe elementy rozrywki/rekreacji takie jak park miniatur, wesołe 
miasteczko itp.? 

 Zdecydowanie nie 

 Raczej nie 

 Ani tak, ani nie 

 Raczej tak  przejdź do pyt. 6.1. 

 Zdecydowanie tak  przejdź do pyt 6.1. 

6.1. W takim razie co by to mogło być? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Czy uważa Pan/i, że bezpośrednio przy tafli wody należy wprowadzić dodatkowe funkcje 
sportowe (np. molo, kładka, zjeżdżalnia wodna)? 

 Zdecydowanie nie 

 Raczej nie 

 Ani tak, ani nie 

 Raczej tak 

 Zdecydowanie tak 
 

8. Czy uważa Pan/i, że na terenie Zalewu powinny występować ograniczenia związane z hałasem/ 
głośną muzyką? 

 Zdecydowanie nie 

 Raczej nie 

 Ani tak, ani nie 

 Raczej tak 

 Zdecydowanie tak 
 

9. Czy jest coś, co chciałby Pan/i dodać na koniec w sprawie obecnego funkcjonowania lub 
dalszego zagospodarowania terenu Zalewu? (jakieś istotne uwagi, rekomendacje na przyszłość) 

 Tak  wpisz poniżej swoją odpowiedź 

 Nie  

 

 



 

 

METRYCZKA 

M1. Płeć:  

 Kobieta  

 Mężczyzna 
 

M2. Przedział wiekowy:  

 poniżej 18 lat 

 18-24  

 25-35  

 36-45  

 46-55  

 56-65  

 65+ 
 

M3. Wykształcenie: 

 Podstawowe  

 Gimnazjalne  

 Zawodowe  

 Średnie  

 Wyższe 
 
 
 
 
 

 
M4. Miejsce zamieszkania: 

 Baczyn 

 Budzyń 

 Cholerzyn 

 Chrosna 

 Czułów 

 Jeziorzany 

 Kaszów 

 Kryspinów 

 Liszki 

 Mników 

 Morawica 

 Piekary 

 Rączna 

 Ściejowice 

 Mieszkam poza gminą Liszki  zakończ 
ankietę 

  
M5. Jak długo mieszka Pan/i na terenie gminy 
Liszki? 

W gminie Liszki mieszkam od: 

 ……………… lat 

 Od urodzenia 

 

 

 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 

 

Jeśli chcesz wziąć udział w losowaniu upominku zostaw 
swoje dane kontaktowe: 
Adres e-mail ……………………………………………….. 
lub  
Nr telefonu …………………………………………………… 


