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1. Wprowadzenie – charakterystyka terenu objętego procesem 

planistycznym – Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego (MPZP) dla sołectw: Budzyń i Cholerzyn 

(obszar 1) w gminie Liszki (2 MPZP) 

Obszary objęte opracowaniem Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) 

znajdują się na północ od centrum gminy Liszki i obejmują wsie Budzyń i Cholerzyn oraz rozległe 

obniżenie przez które przepływa rzeka Sanka. 

 

Charakterystyka terenu objętego opracowaniem MPZP 

W miejscowości Budzyń znajdują się dwa zalewy (Zalew Budzyń i Zalew na Piaskach). Zalew na 

Piaskach większy stanowi popularne kąpielisko, znaczna część jego linii brzegowej należy do gminy, 

a kąpielisko administrowane jest obecnie przez gminną spółkę komunalną LIKOM sp. z o.o.. Teren 

kąpieliska jest zagospodarowany i posiada niezbędną infrastrukturę (sanitariaty, gastronomia). Stan 

jakościowy i ilościowy infrastruktury w stosunku do zapotrzebowania jest jednak niewystarczający. 

Brakuje również większej liczby dogodnych dojazdów oraz parkingów. Część terenu wokół stawu 

należy do osób prywatnych i również udostępniana jest plażowiczom. 

Drugi mniejszy Zalew Budzyński położony jest na gruntach wspólnoty pastwiskowej, na gruntach 

prywatnych i częściowo na gruntach gminnych. Część będąca prywatną własnością nie jest dostępna 

dla plażowiczów. 

Analiza interesariuszy pokazała, że grupami o znaczącej sile wpływu i dużym prawdopodobieństwie 

zaangażowania podczas opracowywania MPZP są: 

 Wójt Gminy Liszki; 

 Sołtysi Budzynia i Cholerzyna oraz Rady Sołeckie; 

 Spółka komunalna LIKOM sp. z o.o.; 

 Spółka „Nad Zalewem”; 

 Właściciele działek - mieszkańcy; 
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 Wspólnota i spółka pastwiskowa; 

 Rada Gminy; 

 Zarządca lasów gminnych. 

Dodatkowo jako interesariuszy o dużej sile wpływu, a małym zaangażowaniu zdefiniowano – 

inwestorów oraz Komisję Rady ds. planowania. 

 

2. Cel opracowywania Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego (MPZP) dla sołectw Budzyń i Cholerzyn 

Proces planistyczny odbywa się w oparciu o uchwałę z dnia 10.11.2016 nr XXVII/285/2016 (Budzyń) 

oraz nr XXVII/286/2016 (Cholerzyn) wraz ze zmianą wprowadzającą rozdział dla Cholerzyna na obszar 

1 i obszar 2 (uchwała nr XXXII/373/2017 z dnia 28.04.2017 r.). 

Gmina posiada opracowane w 2011 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Liszki, które określa przyjęte ustalenia i kierunki zagospodarowania (Uchwała 

Rady Gminy Liszki z dnia 23 marca 2011r (Nr VI/36/2011). 

Przed przystąpieniem do opracowania MPZP dla sołectw Budzyń i Cholerzyn zdefiniowano 

obszary/zagadnienia, które powinny zostać uwzględnione w procesie konsultacji i opracowywania 

dokumentów. Najważniejszymi celami opracowywanych dokumentów jest: 

 Określenie kierunku dalszego rozwoju zagospodarowania Zalewu na Piaskach w sołectwie 

Budzyń (zwanego potocznie Kryspinowem od nazwy sąsiedniego sołectwa). Od roku zalew 

jest pod zarządem Gminnej Spółki Komunalnej Likom, która stopniowo modernizuje obiekt 

i uzupełnia braki infrastrukturalne (sieć wodna, kanalizacyjna), planowana jest modernizacja 

ścieżek, drzewostanu. Obecnie rozpoczęły się prace związane z opracowaniem koncepcji 

architektonicznej terenu. Sołtys Budzynia wskazuje na konieczność rozbudowy na terenie 

obiektu infrastruktury sportowej (boiska, siłownia na powietrzu) oraz stworzenia 

skweru/parku – formy lokalnej przestrzeni publicznej na terenach oznaczonych obecnie jako 

ZL. Północna część wybrzeża zalewu (mniej więcej od Karczmy Rohatyna w stronę Klubu 

Sportowego i dalej) znajduje się w dzierżawie prywatnej, która obowiązuje do 2023 r. W tej 

części dostrzegalne są problemy z infrastrukturą drogową (droga gruntowa która po 

deszczach bywa dostępna wyłącznie dla samochodów terenowych). Zalew jest równocześnie 



 

5 

 

istotnym, rozpoznawalnym punktem na mapie gminy przyciągając w sezonie letnim dużą 

rzeszę mieszkańców Aglomeracji Krakowskiej. To z kolei generuje intensywny ruch 

samochodowy i hałas, co jest uciążliwe szczególnie dla okolicznych mieszkańców. Teren pod 

ewentualną drogę poszatkowany jest na działki prywatne, które przebiegają równolegle do 

planowanej drogi, co powoduje trudności z jej wyznaczeniem (odkupienie działki).  Jednym 

z potencjalnych obszarów do dyskusji jest uatrakcyjnienie i polepszenie warunków 

wypoczynku nad gminnym kąpieliskiem. Obecnie opracowywana koncepcja architektoniczna 

zagospodarowania terenu może zostać wykorzystana do potencjalnych konsultacji, które 

dadzą rozeznanie w potrzebach mieszkańców miejscowości  i użytkowników zalewu. Teren 

kąpieliska graniczy z posesjami mieszkańców domów jednorodzinnych, co rodzi pewne 

napięcia i stanowi wątek istotny z perspektywy planowania rozwoju tego terenu. 

 Określenie kierunku rozwoju drugiego mniejszego zalewu (Zalew Budzyński), który 

położony jest na gruntach wspólnoty pastwiskowej (ok. 17 ha własności gruntowej) oraz na 

gruntach prywatnych i częściowo stanowiących własność Gminy Liszki (jednak ze względu na 

położenie w środku akwenu trudnych do samodzielnego zagospodarowania). Część prywatna 

zalewu jest niedostępna, a prywatny właściciel wystąpił o WZ dla ponad dwudziestu nowych 

nieruchomości mieszkalnych, które miałyby być usytuowane na tym terenie. Wyzwaniem 

jest określenie/utrzymanie linii zabudowy – ograniczającej wpuszczanie „mieszkaniówki” 

nad samą linię brzegową zbiornika wodnego. Ponadto, do rozważenia pozostaje kwestia 

docelowych przeznaczeń terenów wspólnoty pastwiskowej pod kątem rekreacji 

i przestrzeni publicznej. Wymagane jest w tym zakresie rozeznanie możliwości zmian z uwagi 

na zgodność ze studium. 

 Rozwiązanie problemu braku dostępnych dla mieszkańców sołectw przestrzeni publicznych 

typu skwery, place zabaw. Gmina nie ma nieruchomości, które mogłyby być przeznaczone na 

ten cel. W sołectwie Budzyń jest jeden budynek komunalny, którego połowa jest 

wykorzystywana pod przedszkole, połowa jest wolna. Jest to potencjał pod ewentualne 

zagospodarowanie pod funkcje publiczne. Tereny wspólnoty pastwiskowej obok Zalewu 

Budzyńskiego – mogłyby zdaniem przedstawiciela wspólnoty – zostać wykorzystany pod 

funkcje rekreacyjno – publiczne. Jest to temat do rozważenia. 

 Zaplanowanie sposobu przyszłego wykorzystania i zagospodarowania terenu Kopalni 

Kruszywa Cholerzyn-Zagórze, która stanowi do 2023 r. koncesjonowany teren górniczy. 
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Potencjał pod kolejny teren rekreacyjny z dwoma zbiornikami wodnymi + produkty 

turystyczne (np. park miniatur itp.). 

 Wyłączenie spod zabudowy obszaru Cholerzyna na wschód od Kopalni Kruszywa do drogi 

powiatowej w kierunku Liszek. Jest to teren, który z uwagi na ukształtowanie 

i uwarunkowania terenu (teren podmokły, torfowiska) nie powinien być zainwestowany, 

natomiast pojawiają się osoby które obecnie w oparciu o decyzję o WZ planują tutaj 

zabudowę mieszkaniową.  

 Uzyskania kompromisu między presją na zabudowę a ochroną terenów otwartych. Kwestia 

dotyczy terenu, który sąsiaduje z wyłączonym z opracowania obszarem planowanego 

rozwoju inwestycji produkcyjno-usługowych rozległych terenów rolnych na wschód od 

kopalni piasku. 

 

3. Cel i procedura konsultacji społecznych dotyczących 

opracowania MPZP dla sołectw Budzynia i Cholerzyna 

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 (Dz. U. 2017.1073) 

definiuje jakie działania konsultacyjne musi zrealizować jednostka samorządu terytorialnego 

w procesie planowania przestrzennego. 

Władze gminy Liszki postanowiły rozszerzyć obligatoryjne działania konsultacyjne. Przystępując do 

Programu Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego – partnerska współpraca samorządu, 

projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych zdecydowano o rozszerzeniu 

obligatoryjnego (narzuconego przez Ustawę) zakresu konsultacji o: 

 warsztat wydobywczy (deliberative mapping) z mieszkańcami sołectw Budzyń 

i Cholerzyn oraz głównymi inetresariuszami – 03 października 2017r.; 

 spacer badawczy wzdłuż Zalewu na Piaskach z mieszkańcami sołectw Budzyń i Cholerzyn 

oraz przedstawicielami podmiotów prowadzących działalność na terenie Zalewu – 

07 października 2017 r.; 

 badania ankietowe – sondaż uliczny ankieta rozdawana wraz z biletami wstępu na 

terenie Zalewu na Piaskach wśród jego użytkowników; 
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 konsultacje on-line (ankieta on-line)– formularz ankiety zamieszczony w zakładce lub 

podstronie strony internetowej gminy Liszki; 

  spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami wspólnoty pastwiskowej – spotkanie 

o charakterze półotwartym, na które zostaną zaproszeni przede wszystkim 

przedstawiciele wspólnoty pastwiskowej; zainteresowani mieszkańcy, niezwiązani ze 

wspólnotą będą mieli także możliwość udziału; 

 wywiady indywidualne- - z kluczowymi instytucjonalnymi interesariuszami. 

Niniejszy raport odnosi się tylko do przebiegu i wyników spaceru badawczego, który odbył się 

07 października 2017. 

Celem spotkania w dniu 07 października 2017 r. – spaceru badawczego było: 

 wykorzystanie wiedzy i doświadczeń badanych (mieszkańców sołectw Budzyń i Cholerzyn) do 

oceny/diagnozy  funkcjonalności i atrakcyjności dotychczasowych rozwiązań i sposobu 

zagospodarowania Zalewu na Piaskach; 

 zebranie postulatów, propozycji zmian, pomysłów osób związanych z Zalewem na Piaskach 

i otaczającym go terenem (mieszkańców, użytkowników) na modernizację infrastruktury 

i sposobów zagospodarowania terenu; 

 uzupełnienie wniosków, które padały podczas warsztatu wydobywczego (03 października) 

w zakresie tematów związanych z zagospodarowaniem Zalewu na Piaskach. 

Spacer badawczy został pomyślany jako technika komplementarna do warsztatu wydobywczego. 

Pierwotnie był pomyślany jako wstęp do warsztatu wydobywczego. Jednak ze względu na brak 

możliwości przeprowadzenia go w dniu 03 października (warunki pogodowe), przeprowadzony po 

warsztacie stanowił uzupełnienie i uszczegółowienie wniosków, które padły podczas warsztatu. 
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4. Działania przygotowawcze i informacyjne przed spacerem 

badawczym zorganizowanym w dniu 07 października 2017 r. 

Do uczestnictwa w spacerze badawczym zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji, organizacji, 

radni, sołtysi, mieszkańcy – grupa, która została zdefiniowana jako interesariusze 

o dużym wpływie i zaangażowaniu. 

Informacja o spacerze badawczym została przekazana: 

 na stronie internetowej urzędu; 

 na profilu Facebook urzędu; 

 na tablicach w sołectwach Budzyń i Cholerzyn oraz na tablicy ogłoszeniowej urzędu; 

 osobiście przez Sołtysa Budzynia p. Stanisława Kruka (radnego) – ulotki dostarczone 

bezpośrednio mieszkańcom. 

Moderatorka Anna Hejda wspólne z przedstawicielami UG Liszki – Kierownikiem Referatu Planowania 

Przestrzennego i Geodezji oraz Bożeną Staśkiewicz z Referatu Planowania Przestrzennego i Geodezji - 

uzgodnili plan (scenariusz) spaceru – pytanie, które miały być zadane w jego trakcie  oraz materiały 

(mapy, które otrzymali uczestnicy). Ustalono odcinek, po którym odbywał się spacer oraz cztery 

punkty, w których odbywała się dyskusja: Plaża, Las, obszar w pobliżu Tafli jeziora, Północna część 

nad Zalewem. 

Materiały – Mapka + zestaw pytań stanowią  Załącznik_1. 

 

5. Przebieg spaceru badawczego w dniu 07 października 2017 r. - 

wnioski zgłoszone przez uczestników 

Spacer badawczy odbył się w dniu 07 października 2017 wzdłuż wybranego odcinka Zalewu na 

Piaskach. Uczestnicy zostali zaopatrzeni w mapy, które pokazywały trasę wraz z czterema punktami 

gdzie planowana była dyskusja. Mapy były także formularzem do zapisywania wniosków i propozycji. 

Uczestnicy otrzymali również podkładki pod mapy oraz długopisy. 
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W spacerze badawczym wzięło udział 14 osób. Kopia listy uczestników stanowi Załącznik_2. 

Ponadto w spotkaniu udział wzięli: 

 Michał Korbiel – Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Geodezji; 

 Bożena Stasiewicz - Referat Planowania Przestrzennego i Geodezji; 

 Stanisław Kruk – Sołtys Budzynia (radny); 

 Kazimierz Kruk – Sołtys Cholerzyna; 

 Anna Hejda  - moderatorka spotkania. 

 

Spacer rozpoczęła moderatorka Anna Hejda od przedstawienia się oraz powitania gości. Następnie: 

 wyjaśniła na czym polega spacer badawczy i jakie są jego cele; 

 poinformowała zebranych, że spacer będzie się odbywał wzdłuż brzegu Zalewu na Piaskach, 

według trasy narysowanej na mapach; na trasie będą cztery „przystanki” (Plaża, Las, okolice 

Tafli Zalewu, płn. strona Zalewu), będzie trwał około godziny, „przystanki” na trasie będą 

trwały około 15 minut; 

 „przystanek” w każdym z czterech punktów będzie najpierw okazją do rozmowy, która 

zostanie rozpoczęta pytaniami, które zada moderatorka, następnie każdy z uczestników 

będzie proszony, aby zapisać w dostarczonym przy mapce formularzu swoje pomysły, 

sugestie; 

 poinformowała, że wszystkie formularze zostaną zebrane, a zapisane uwagi znajdą się 

w raporcie (stąd prośba o to, aby pisać wyraźnie); w raporcie znajdą się również wszystkie 

uwagi zgłoszone  podczas dyskusji, zostaną zapisane przez moderatorkę i również znajdą się 

w raporcie; 

 przypomniała zasady, które zostały uzgodnione podczas warsztatu wydobywczego: 

o jesteśmy aktywni, angażujemy się, dyskutujemy; 

o każdy głos jest ważny, każdy zostanie zapisany, każdy znajdzie się raporcie; 

o zabieramy głos pojedynczo – umożliwiamy wysłuchanie i zapisanie; 
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o zgłaszamy własne pomysły; 

o jesteśmy tu i teraz – prosimy o wyciszenie, wyłączenie telefonów;  

o prosimy o zostanie do końca – na koniec ankieta ewaluacyjna. 

Zebrani zaakceptowali zasady. 

 

a. Wnioski dotyczące zagospodarowania Plaży i 

południowej części Zalewu na Piaskach (punkt 1 na 

mapie) 

Uczestnicy zgłosili wniosek, jeszcze przed przejściem na Plażę nad Zalewem. Wniosek dotyczył 

parkingu. Sołtys Budzynia zgłosił potrzebę wyburzenia wiaty przystankowej i zbudowania zatoczek dla 

autobusów z obydwu stron drogi. Zatoczki mogłyby powstać na gruncie należącym do gminy lub na 

gruntach wykupionych. 

Wnioski wynikające z dyskusji 

W pierwszym punkcie spaceru Plaża w południowej części Zalewu na Piaskach moderatorka zadała 

uczestnikom spaceru pytania. 

Czy zostawić przestrzeń wolną od jakiejkolwiek zabudowy, czy dopuścić np. małą architekturę, 

urządzenia sportowe? 

Uczestnicy stwierdzili, że powierzchnia plaży jest za mała, aby jeszcze budować dodatkowe 

urządzenia, tym bardziej , że takie urządzenia znajdują się w pobliskim lesie. 

 

Czy istnieje potrzeba urządzenia większej plaży pomiędzy jeziorem, a parkingiem (od strony 

południowej)? 

Uczestnicy zgłosili potrzebę powiększenia powierzchni plaży o teren wzdłuż ścieżki biegnącej 

równolegle do siatki przy parkingu. Zdaniem zgłaszającego pomysł Sołtysa Budzynia poniżej ścieżki 

powinny zostać wyrwane szuwary i w tym miejscu powinna zostać powiększona plaża. Powyżej 

ścieżki powinny znaleźć się nowe nasadzenia – drzewa lub zieleń niska – żywopłot. Zgłoszony został 

również pomysł wymiany istniejącego ogrodzenia parkingu na ekrany akustyczne lub żywopłot. 
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Zdaniem zgłaszających byłoby to bardziej estetyczne i zapewniało osłonę przed spalinami ze strony 

drogi i parkingu. 

 

Wnioski zapisane przez uczestników na formularzach 

 

Uwaga dotycząca wszystkich wniosków, które zostały przepisane z formularzy (we wszystkich 

czterech punktach spaceru badawczego). Wnioski zostały przepisane w oryginalnym brzemieniu. 

Nawet jeżeli sformułowania się powtarzają zostały przepisane, aby pokazać, że niektóre pomysły 

zgłoszone zostały wielokrotnie i mogą być zaaprobowane przez wielu mieszkańców i użytkowników. 

 

 plaże do ścieżki, palisada …………* (żywopłot) sposobów zagospodarowania obu jezior 

(Budzyń, Na Piaskach); 

 powiększenie plaży od strony PP, bariera niskiej zieleni przy parkingu; 

 poszerzyć plażę!; 

 powiększyć plażę piaszczystą wzdłuż siatki, do istniejącej ścieżki; 

 poszerzenie plaży od ścieżki do tafli jeziora; 

 powiększenie plaży od strony drogi i odgrodzenie zielenią; 

 usunąć zarośla z brzegu, przygotować pod plażę piaszczystą i poszerzyć; 

 utworzenie plaży piaszczystej przy parkingu, renowacja alejki asfaltowej, stworzenie 

ogrodzenia nieprzepuszczającego dźwięku pomiędzy parkingiem, a plażą oraz zasłaniającego 

ruch uliczny; 

 od ścieżki w dół piasek; 

 1) zabezpieczenie przed hałasem, 2) ścieżka spacerowa – osobno piesi rowery, 3) plaża od 

strony parkingowej, 4) brak elementów małej architektury, 5) zielona ściana na 

ogrodzeniach; 

 zaznaczone miejsce grilla, miejsce na siatkówkę; 
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 plaże zaznaczone, poszerzenie plaż od ścieżki w dół w kierunku tafli wodnej, powyżej ścieżki 

trawniki drzewa + ścieżka rowerowa; 

 przebudowa ogrodzenia w celu odgrodzenia akustycznego i wizualnego parkingu i plaży, 

poszerzenie plaży, usunięcie trzcin, przebudowa deptaku, odzyskanie terenu 

niedogrodzonego, zakaz…………… na plaży; 

 urządzenia sportowe, plaża na ……. terenu, kąpielisko strzeżone 

* w sprawozdaniu zachowano oryginalne sformułowania, wykropkowania oznaczają, że nie udało się 

odczytać fragmentu zapisu 

 

Najczęściej pojawiającym się wnioskiem w tym punkcie jest poszerzenie plaży oraz odgrodzenie jej 

od terenu parkingu. 

 

b. Wnioski dotyczące możliwości zagospodarowania terenu 

Lasu nad Zalewem na Piaskach– część południowa (punkt 

2 na mapie) 

Wnioski wynikające z dyskusji 

W drugim punkcie spaceru Las nad Zalewem na Piaskach moderatorka zadała uczestnikom spaceru 

pytania. 

Czy jest potrzeba utrzymania lasu w jego obecnym kształcie, czy też umożliwić wprowadzenie 

zagospodarowania w postaci np. ścieżek dla rolkarzy, funkcji ogrodowej (zieleń niska), mała 

architektura? 

Uczestnicy zdecydowanie opowiedzieli się nie tylko za utrzymaniem dotychczasowego lasu, ale za 

dodatkowymi nasadzeniami. Jednogłośnie stwierdzono, że w nasadzeniach należy zachować  

gatunek – sosnę. Zwrócono uwagę, że właśnie ten sosnowy las stanowi wyjątkowy walor (m.in. 

zapach). Jedna z uczestniczek podkreśliła, że „drzewa to nasza spuścizna”, drzewa zostały nasadzone 

na mieniu wiejskim przez przodków obecnych mieszkańców. Nowa nasadzenia są także potrzebne ze 

względu na nasilający się hałas z lotniska w Balicach. Pojawił się także pomysł, aby „cofnąć”, 
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„schować” w głębi (w kierunku drogi) urządzenia techniczne. Jeżeli to by się nie udało ze względu na 

brak miejsca to przynajmniej należy „zakryć” je zielenią. Wskazano potrzebę wzmocnienia gleby w 

lesie. 

Uczestnicy zdecydowanie wypowiedzieli się przeciwko budowaniu w lesie obiektów. Kilka osób 

podkreśliło konieczność redukcji hałasu nad Zalewem na Piaskach. Uwagi dotyczyły zarówno hałasu 

emitowanego przez silniki sprzętu motorowodnego jak i przez sprzęt grający. Teren nad zalewem 

zdaniem kilku uczestników powinien być strefą ciszy. 

 

Czy można wprowadzić inne funkcje („małpi gaj”), a po ewentualnym odlesieniu zabudowa w postaci 

amfiteatru, muszli koncertowej lub w postaci tymczasowych urządzeń wystawowych w miejscach do 

tego wyznaczonych (kramy na kiermasz regionalny, namioty, kioski)? 

Uczestnicy jednoznacznie wypowiedzieli się przeciwko odlesieniu. Jeszcze raz stwierdzili, że są za 

tym, aby w omawianym miejscu dodatkowo nasadzić drzewa. Jedyne inwestycje, które dopuszczała 

część uczestników to ścieżka rowerowo – rolkowa. Pojawił się postulat, aby zbudować ścieżkę 

rowerowo – rolkową dookoła całego Zalewu. 

Ponadto zgłoszono, że jedynym  dopuszczalnym typem inwestycji jest mała architektura rekreacyjno 

– sportowa, typu siłownie, ławeczki. 

Zdecydowanie opowiedziano się przeciwko inwestycjom typu amfiteatr. 

 

Wnioski zapisane przez uczestników na formularzach 

 ścieżka rolkowo – rowerowa (gładki asfalt)!, Sprzątanie szyszek i gałęzi Nie odlesiać!; 

 zachować dotychczasowy charakter! Ewentualnie nowe nasadzenia ; 

 należy dosadzać sosny, dbać o odmłodzenie lasu!; 

 dbać o uzupełnienie sosen, które uschły, systematyczne „dolesianie”; 

 zalesienia lasu; 

 zostawić w tym stanie naturalnym, plus uzupełnić stan drzew, usunąć nazwy z lasu 

„Kryspinów”; 

 rozbudować bazę sportową oraz powiększyć ilość sanitariatów; 



 

14 

 

 dookoła jeziora ścieżka asfaltowa rowerowo – rolkowa, powiększenie placu zabaw i siłowni 

(zjeżdżalnie, piaskownice, dodatkowe sprzęty sportowe); 

 zakaz odlesiania, nasadzić sosnę, ustawić ławeczki, pozostawić siłownię, plac zabaw, 

wyprowadzić ……………. i kioski; 

 1) nasadzenia zieleni – drzewa sosny, 2) zakaz odlesiania, 3) wzmocnienie i użyźnienie 

gruntów leśnych, 3) poprawa obecnej infrastruktury drogi, 5) z wyłączeniem kiosków 

gastronomicznych, spójny wygląd kiosków; 

 zagospodarowanie drzew; 

 ścieżka rowerowa, dbać o odmłodzenie lasu, urządzenia gospodarcze przesunąć w kierunku 

drogi; 

 ścieżka rowerowo – piesza, przesunięcie zaplecza technicznego dalej w głąb lasu, rozbudowa 

siłowni, budowa atrakcji dla mieszkańców, nasadzenie uzupełniające; 

 place zabaw i las!! nasadzenia nowych drzew 

* w sprawozdaniu zachowano oryginalne sformułowania, wykropkowania oznaczają, że nie udało się 

odczytać fragmentu zapisu 

Uczestnicy podobnie jak podczas rozmowy zdecydowanie opowiedzieli się przeciwko odlesianiu, 

a za nowymi (utrzymującymi dotychczasowy charakter) nasadzeniami. 

 

c. Wnioski dotyczące zagospodarowania Tafli Zalewu na 

Piaskach (punkt 3 na mapie) 

Wnioski wynikające z dyskusji 

W trzecim punkcie spaceru Tafla Zalewu moderatorka zadała uczestnikom spaceru pytania. 

Czy jest możliwość/potrzeba wybudowania molo lub innych podobnych urządzeń/budowli np. basenu 

pływającego dla dzieci? 
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Uczestnicy wyrazili akceptację dla pomysłu budowy mola i pływającego basenu dla dzieci. Zgłoszone 

zostały następujące pomysły: skocznia, fontanna z oświetleniem LED. Zgłoszono również pomysł 

wyczyszczenia wyspy, dowiezienie piasku oraz zorganizowanie na tym terenie atrakcji. 

Jeden z uczestników zgłosił postulat, aby był obowiązek zatwierdzania wszystkiego co jest stawiane 

wokół tafli, chodzi o estetykę i jednolitość zabudowy. 

Kolejny raz kilka osób zgłosiło postulat strefy ciszy nad Zalewem. Pojawił się postulat objęcia strefą 

ciszy obydwu zalewów – Budzyń i Na Piaskach. Zaproponowano wprowadzenia zakazu jazdy quadami  

lub wytyczenia dla nich tras. 

 

Czy jest potrzeba wybudowania sanitariatów (WC + prysznice) wbudowanych w skarpę 

z możliwością wejścia bezpośrednio z poziomu plaży? 

Uczestnicy spaceru opowiedzieli się za budową dodatkowych sanitariatów. Ponadto zgłoszono 

potrzebę budowy źródełka wody pitnej. 

 

Wnioski zapisane przez uczestników na formularzach 

 molo tak, basen pływający może być, fontanna podświetlana lampami LED; 

 strefa ciszy!! / motorówki, muzyka, imprezy głośne/; 

 strefa ciszy!; 

 zbudować w kilku miejscach mola, nie dopuszczać sportów motorowych; 

 wybudowanie mola, zakaz motorówek, wyznaczyć miejsca na grill; 

 zwiększyć ilość toalet wokół jeziora; 

 w gestii właścicieli bądź dzierżawców „powiększenie” kąpielisk dla dzieci; 

 baza dla dzieci, molo, obiekty sanitarne/toalety, prysznice/, zjeżdżalnia do wody, atrakcje 

wodne, boiska do grania w piłkę na wodzie, strumienie wodne, bicze wodne; 

 strefa ciszy; 

 1) molo, 2) basen pływający dla dzieci, 3) fontanna podświetlana LEDami, 4) źródło wody 

pitnej, 5) strefa ciszy, 6) ograniczenie zabudowy tafli jeziora; 
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 molo, plaża dla dzieci, ujęcie wody pitnej, strefa ciszy, skocznia, zakaz motorówek; 

 budowa skoczni, zjeżdżalni, wyczyszczenie wyspy, strefa ciszy, zakaz pływania motorówek, 

sprzętu z silnikami spalinowymi, systematyzacja zejść z lasu kolo szałasu na plażę, 

wzmocnienie skarpy; 

 bez zmian 

Uczestnicy akceptują budowę mola, dodatkowych sanitariatów. Zgłaszają też swoje pomysły jak 

źródło wody pitnej, dodatkowe atrakcje. 

Ponadto zdecydowana większość osób opowiedziała się za strefą ciszy nad Zalewem na Piaskach, 

zakazem używania sprzętu motorowego i hałasowania (sprzęt grający). 

 

d. Wnioski dotyczące zagospodarowania północnej części 

Zalewu na Piaskach (punkt 4 na mapie) 

Wnioski wynikające z dyskusji 

W czwartym punkcie spaceru Północna część obszaru nad Zalewem moderatorka zadała 

uczestnikom spaceru pytania. 

Czy dopuścić inną niż usługi turystyki (hotele, gastronomia) zabudowę usługową? 

Uczestnicy zdecydowanie opowiedzieli się, aby w północnej części Zalewu dopuścić jedynie 

zabudowę związaną z turystyką – obiekty hotelowe, gastronomiczne, pola namiotowe. Część z osób 

dopuszcza budowę domków letniskowych. Zwrócono uwagę, aby były ograniczenia dotyczące usług – 

na przykład, aby nie można było wybudować warsztatu samochodowego. 

 

Czy dopuścić zabudowę magazynową na sprzęt wodny-pływający? 

Uczestnicy dopuszczają zabudowę magazynową na sprzęt pływający, ale pod pewnymi warunkami – 

aby były to obiekty estetyczne (nie jak się wyrażono „blaszaki”), aby ograniczono ich wielkość oraz, 

aby były to magazyny na sprzęt pływający na Zalewie na Piaskach. Podkreślono, że mogą to być tylko 

magazyny związane z działalnością sportowo – rekreacyjną na Zalewie na Piaskach. 
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Czy wydzielić miejsca na boiska np. do siatkówki i innych gier zespołowych? 

Jeden z uczestników zwrócił uwagę, że boiska już są. Należałoby je może lepiej usystematyzować, na 

przykład, aby były w jakiejś zdefiniowanej odległości od siebie. 

 

Wnioski zapisane przez uczestników na formularzach 

 magazyny na sprzęt pływający, tak, ale estetyczny i nie za wielkie; 

 dookoła jeziora ścieżka rowerowa /+ rolki/; 

 wyłącznie związana z działalnością jeziora; 

 w pobliżu jeziora usługi gastronomiczne, dalej od jeziora zabudowa mieszkaniowa plus 

noclegi; 

 rozbudowa bazy gastronomicznej i hotelowej łącznie z zabudową jednorodzinną służącą do 

tych celów; 

 renowacja skarpy przy plaży, zabezpieczenie przed dalszym zsuwaniem i erozją, boisko 

wodne do grania w piłkę; 

 ścieżka piesza, boiska; 

 1) zalesienie, 2) zakaz komercji z wyłączeniem rekreacji i turystyki, 3) ograniczenie 

infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, 4) ścieżki spacerowe – osobno rowery, osobno piesi, 

5) bariera w postaci zielonej „ściany” przed hałasem z lotniska; 

 lasy, kąpielisko; 

 zabudowa tylko służąca turystyce, dopuścić budownictwo domków jednorodzinnych; 

 zakaz zabudowy w odległości 100 – 150 m od tafli Zalewu, rezerwacja terenów pod ścieżki 

spacerowe, boiska do piłki wodnej, ławeczki do siedzenia w wodzie; 

 magazyn dla sprzętu pływającego, boiska sportowe, kąpielisko, plaże, domki kempingowe, 

hotele, gastronomia 

Uczestnicy akceptują zabudowę w płn. części zalewu. Jednak tylko w przypadku, gdy będzie ona 

związana z turystyką  i rekreacją. Dopuszczają budowę magazynów na sprzęt pływający, jednak 
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pod pewnymi warunkami – na przykład estetyka, nieduże gabaryty. Dodatkowo powinien to być to 

sprzęt związany z działalnością sportowo – rekreacyjną na Zalewie na Piaskach. Część osób 

akceptuje również zabudowę jednorodzinną. 

 

Na zakończenie spaceru moderatorka podziękowała wszystkim uczestnikom za udział, następnie 

rozdała ankietę – Załącznik_4, w której uczestnicy ocenili spacer badawczy – jego przebieg oraz 

sposób zorganizowania i prowadzenia. Wyniki ankiety zostaną zawarte w osobnym raporcie. 
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Załączniki 

a. Załącznik_1_ Materiały do spaceru badawczego 
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Pytania do spaceru badawczego 

 

Stanowisko 1 – Plaża – zagospodarowanie plaży i południowej części Zalewu – pytania: 

 czy zostawić przestrzeń wolną od jakiejkolwiek zabudowy, czy dopuścić np. małą 

architekturę, urządzenia sportowe? 

 czy istnieje potrzeba urządzenia większej plaży pomiędzy jeziorem a parkingiem (od 

strony południowej)? 

 

Stanowisko 2 – Las – możliwość zagospodarowania terenu leśnego – pytania: 

 czy jest potrzeba utrzymania lasu w jego obecnym kształcie, czy też umożliwić 

wprowadzenie zagospodarowania w postaci np. ścieżek dla rolkarzy, funkcji ogrodowej 

(zieleń niska), mała architektura? 

 czy można wprowadzić inne funkcje („małpi gaj”), a po ewentualnym odlesieniu 

zabudowa w postaci amfiteatru, muszli koncertowej lub w postaci tymczasowych 

urządzeń wystawowych w miejscach do tego wyznaczonych (kramy na kiermasz 

regionalny, namioty, kioski)? 

 

Stanowisko 3 – Tafla jeziora – zagospodarowanie tafli wody – pytania: 

 czy jest możliwość/potrzeba wybudowania molo lub innych podobnych urządzeń/budowli 

np. basenu pływającego dla dzieci? 

 czy jest potrzeba wybudowania sanitariatów (WC + prysznice) wbudowanych w skarpę z 

możliwością wejścia bezpośrednio z poziomu plaży? 

 

Stanowisko 4 – Północna część Zalewu – potencjał terenu – pytania: 

 czy dopuścić inną niż usługi turystyki (hotele, gastronomia) zabudowę usługową? 

 dopuścić zabudowę magazynową na sprzęt wodny-pływający? 

 czy wydzielić miejsca na boiska np. do siatkówki i innych gier zespołowych? 
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b. Załącznik_2_ Kopia listy uczestników 
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c. Załącznik_3_Fotografie ze spotkania 
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d. Załącznik_4_Ankieta 

Nazwa wydarzenia: Spacer badawczy Liszki    Data: 03 października 2017 r.  

 
1.  Proszę określić instytucję/grupę, która Pan/i reprezentuje: 

mieszkaniec gminy 
przedstawiciel grupy mieszkańców (np. 

wspólnoty mieszkaniowej) 
przedstawiciel organizacji pozarządowej 
przedsiębiorca 

przedstawiciel lokalnych instytucji (Dom Kultury, 
Biblioteka itp.)  

przedstawiciel Urzędu Gminy/Miasta 
przedstawiciel lokalnych mediów 
właściciel nieruchomości 
inne, jakie? …………… 

2. Jak ocenia Pan/Pani na skali od 1 do 5 spotkanie/warsztaty/wydarzenie pod względem organizacyjno-
technicznym oraz merytorycznym? Proszę wstawić znak x w odpowiednią rubrykę, gdzie 1 oznacza bardzo 
źle, a 5 – bardzo dobrze. 

Sprawy organizacyjno-techniczne 
 1 2 3 4 5 
Sposób poinformowania o organizowanym wydarzeniu/spacerze      
Termin (dzień tygodnia, godzina) organizacji wydarzenia/speceru      
Ilość i jakość materiałów edukacyjnych/informacyjnych przygotowanych 
przez organizatora 

     

Aspekt merytoryczny 
 1 2 3 4 5 
Formę konsultacji (jej atrakcyjność, adekwatność do omawianego 
tematu) 

     

Możliwość zabrania głosu, zgłoszenia pomysłu, uwagi       
Jakość i zakres merytoryczny materiałów       
Osiągnięcie założonego celu spotkania, efektywność spotkania      

Ocena prowadzącego – moderatora – Anna Hejda 
 1 2 3 4 5 
Przygotowanie merytoryczne, znajomość zagadnienia      
Umiejętności komunikacyjne, klarowność wypowiedzi, podawanych 
instrukcji 

     

Umiejętność motywowania uczestników do swobodnych wypowiedzi      
Nastawienie do uczestników      

3. Czy Pana/Pani wiedza dot. poruszanego tematu poszerzyła się dzięki uczestnictwu  
w spacerze? 
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Zdecydowanie nie Raczej nie Ani tak, ani nie Raczej tak Zdecydowanie tak 
     

4. Czy zauważył/a Pan/Pani jakieś problemy/braki w organizacji lub przebiegu spaceru badawczego? Jeśli 
tak, proszę podać jakie. 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Czy planuje Pan/Pani udział w tego typu wydarzeniach w przyszłości? Proszę wstawić znak x  
w odpowiednią rubrykę. 

Zdecydowanie nie Raczej nie Ani tak, ani nie Raczej tak Zdecydowanie tak 
     

 

6. Jak ogólnie ocenia Pan/Pani swój udział w spacerze badawczym? Proszę wstawić znak x w odpowiednią 
rubrykę. 

Bardzo 
niezadowolony/a 

Raczej 
niezadowolony/a 

Ani zadowolony/a, 
ani niezadowolony/a 

Raczej 
zadowolony/a 

Bardzo 
zadowolony/a 

     
 

METRYCZKA 

M1. Płeć:  
 Kobieta  Mężczyzna 

M2. Przedział wiekowy:  
 18-24  25-35  36-45  46-55  56-65  65+ 

M3. Wykształcenie: 
 Podstawowe  Gimnazjalne  Zawodowe  Średnie  Wyższe 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 

 


