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Powyższe techniki konsultacyjne zastosowano jako element konsultacji społecznych realizowanych  

w ramach projektu "Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego - partnerska współpraca 

samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych" w ramach II Osi 

priorytetowej, Działania 2.19 PO WER 2014-2020. 

 

Ankieta on-line została zamieszczona na stronie www.liszki.pl w dn. 31 października i była dostępna 

dla użytkowników do dn. 20 grudnia 2017 r. 

Formularz ankietowy podzielony był na dwie części: 

 pierwsza dotycząca sołectwa Budzyń,  

 druga dotycząca sołectwa Cholerzyn. 

Ankietę wypełniło 31 osób (dla sołectwa Budzyń ankietę wypełniło 8 osób, dla sołectwa Cholerzyn 

23 osoby). Wśród ankietowanych było 19 mężczyzn i 12 kobiet. 

  

Badanie ankietowe w oparciu o ankietę on-line to jedna 

z technik badań ilościowych. Najważniejszą zaletą badań 

prowadzonych z wykorzystaniem techniki CAWI 

(Computer Assisted Web Interview) jest wygoda i komfort 

respondentów, którzy mogą wypełnić ankietę  

w dogodnym dla siebie miejscu i momencie.  

Konsultacje on-line mogą zostać przeprowadzone na 

różne sposoby i przy zastosowaniu różnych narzędzi np. 

ankiety internetowej CAWI czy geoankiety. Tego typu 

konsultacje dla planu miejscowego lub studium mogą być 

realizowane ponadto poprzez m.in. utworzoną stronę 

internetową z forum dyskusyjnym (lub zakładkę/ 

podstronę zamieszczoną na stronie internetowej gminy), 

media społecznościowe (np. dedykowany profil na 

Facebooku) czy za pomocą serwisów służących 

prowadzeniu konsultacji społecznych on-line 
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SOŁECTWO BUDZYŃ 

Punkt 1. Sołectwo Budzyń jako miejsce dobre: 

1. Do mieszkania;  

większość osób (6) odpowiedziała, że raczej zgadza się z tym stwierdzeniem, żadna z osób 

nie wskazała odpowiedzi, że z tym stwierdzeniem się „raczej nie zgadza” i „zdecydowanie 

się nie zgadza”. 

2. Do pracy / prowadzenia działalności gospodarczej i inwestowania; 

Większość osób (6) wskazało odpowiedź „ani tak, ani nie”, 2 osoby wskazały odpowiedź 

„raczej się zgadza”. 

3. Do planowania przyszłości dla siebie i dla swojej rodziny 

większość osób (6) odpowiedziała, że zgadza się z tym stwierdzeniem, żadna z osób nie 

wskazała odpowiedzi, że z tym stwierdzeniem się „raczej nie zgadza” i „zdecydowanie się 

nie zgadza”. 

4. Do spędzania czasu wolnego (sport, rekreacja, rozrywka); 

4 osoby zdecydowanie zgadzają się z tym stwierdzeniem, 3 raczej się zgadzają, 1 osoba ani 

tak, ani nie. 

5. Do osiedlania się na emeryturze (cisza, spokój, dobra opieka medyczna); 

3 osoby wskazały raczej tak, po 2 zdecydowanie tak oraz ani tak ani nie, 1 osoba wskazała 

raczej nie. 

 

Punkt 2. Najważniejsze atuty Budzynia oraz obiekty warte wyeksponowania 

Ankietowani udzielili następujących odpowiedzi: bliskość zalewów „Budzyńskiego” i „Na Piaskach”, 

tereny nad wodą, nieduża odległość od Krakowa, dobry dojazd do centrum miasta i sporo terenów 

do spacerów. 

Punkt 3. Główne problemy przestrzenne Budzynia 

Najwięcej osób (7) wskazało na „problemy związane z jakością 

infrastruktury komunikacyjnej na terenie gminy i wewnętrznym 

skomunikowaniem (chodniki, ścieżki rowerowe, połączenia między 

miejscowościami)”, 4 osoby wskazały na „problemy związane z dostępem do 

infrastruktury społecznej (np. placówki oświatowe, dom kultury, przedszkole i 
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żłobek)”, po 3 odpowiedzi dotyczyły „niskiej dostępności terenów pod 

inwestycje i działalność gospodarczą” oraz „niskiej dostępności do 

terenów pod zabudowę mieszkaniową”, żadna z osób nie wskazała na 

problemy związane z „niskim poczuciem współodpowiedzialności za 

przestrzeń wspólną („przestrzeń wspólna – przestrzeń niczyja”)”, jedna 

osoba wskazała na inny problem tj. „dewastacja terenu przez przyjezdnych chuliganów, brak 

odpowiedzialnej polityki gminy promującej Budzyń”. 

Punkt 4. Funkcje jakie powinien pełnić Dom Ludowy w Budzyniu  

Ankietowani mogli wybrać max. 2 odpowiedzi 

Po 6 odpowiedzi wskazywało na: „funkcje kulturalno-rozrywkową (np. organizacja zajęć 

kulturalnych, warsztatów artystycznych)” oraz „funkcję publiczną - miejsce do organizacji spotkań, 

zebrań wiejskich”. Dwie odpowiedzi wskazywały na: „funkcję dydaktyczną (organizacja zajęć 

pozalekcyjnych lub wyrównawczych dla dzieci)” oraz „funkcję społeczną jako 

świetlica środowiskowa oferująca wsparcie dzieciom i rodzinom w trudnej 

sytuacji życiowej”. Jedna osoba wskazała na inną funkcję: „w najbliższej okolicy 

brak siłowni z prawdziwego zdarzenia, poprzednia położona obok Delikatesów 

Centrum w Kryspinowie została zlikwidowana, toteż możliwe, że taka działalność 

mogła by się przyjąć”. 

Punkt 5. Występowanie problemów komunikacyjnych  

5 osób wskazało, że w Budzyniu występują problemy komunikacyjne, 3 osoby były przeciwnego 

zdania. 

Punkt 5.1. Problemy komunikacyjne zaobserwowane w Budzyniu 

Po 3 wskazania padły na: „Słabo rozwiniętą sieć komunikacyjną” oraz na: „Zbyt małą szerokość dróg 

gminnych”. Po dwa wskazania miały: „Brak połączenia sołectwa poprzez pastwisko”, „Brak 

połączenia Budzynia z drogą wojewódzką nr 780” oraz „Problem skrzyżowania drogi gminnej nr 

363 i drogi powiatowej nr 2189K”. Dwie osoby wskazały na inny 

problem: „brak ścieżek rowerowych” oraz „brak ronda na 

skrzyżowaniu dróg 2189K i 774, problem ten dotyczy terenów 

Kryspinowa, ale wszyscy korzystający z tego skrzyżowania zdają 

sobie sprawę z problematyczności skręcania w kierunku Balic z drogi 

powiatowej”. 

 

Punkt 6. Pożądane formy zagospodarowania terenów Wspólnoty Gruntowej 

przylegających do Zalewu Budzyńskiego 

Poproszono o zaznaczenie dowolnej ilości odpowiedzi 

Najwięcej wskazań (6) miała odpowiedź: „Park/skwer z alejkami spacerowymi, ławkami i 

oświetleniem”, po 5 wskazań miały odpowiedzi: „Plac zabaw” oraz „Boisko trawiaste”, po 4 

odpowiedzi otrzymały: „Plaża” i „Stały, wyznaczony punkt do organizowania wydarzeń.”. „Siłownia 

na powietrzu” i „Stoły do gier: ping-pong, szachy itp.”  
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Punkt 7. Uwagi dodatkowe dotyczące funkcjonowania i zagospodarowania 

miejscowości Budzyń 

Udzielono dwóch odpowiedzi:  

1. „Oddzielenie funkcji usługowej od mieszkaniowej, albowiem z pozoru nieuciążliwe usługi 

bardzo często generują duże ilości hałasu, co przekłada się na obniżenie jakości życia 

sąsiadów.” 

2. „Uregulowanie stanu własności dróg wewnętrznych i późniejsze przekształcenie ich na 

drogi publiczne.” 

SOŁECTWO CHOLERZYN 

Punkt 1. Sołectwo Cholerzyn jako miejsce dobre: 

1. Do mieszkania;  

większość osób (10) odpowiedziała, że raczej zgadza się z tym stwierdzeniem, 8 osób 

stwierdziło, że „zdecydowanie się zgadza”, po 2 osoby odpowiedziały, że raczej i 

zdecydowanie się z tym nie zgadza, jedna osoba odpowiedziała ani tak ani nie. 

2. Do pracy / prowadzenia działalności gospodarczej i inwestowania; 

Najwięcej osób (7) wskazało odpowiedź „raczej się zgadzam”, dwie osoby wskazały 

„zdecydowanie się zgadzam”, „ani tak, ani nie” zaznaczyło 5 osób, taka sama ilość osób 

zaznaczyła „raczej się nie zgadzam”, a 4 osoby zaznaczyły „zdecydowanie się nie 

zgadzam”. 

3. Do planowania przyszłości dla siebie i dla swojej rodziny 

Najwięcej osób zaznaczyło odpowiedź „raczej się zgadzam”, 4 osoby „zdecydowanie się 

zgadzam”, 6 osób ani tak ani nie, 3 osoby „raczej się nie zgadzam”, a tylko jedna 

„zdecydowanie się nie zgadzam”. 

4. Do spędzania czasu wolnego (sport, rekreacja, rozrywka); 

Żadna z osób nie wskazała odpowiedzi ani tak ani nie, zdecydowanie się zgadzam 

wskazało 9 osób, raczej się zgadzam 5, 6 osób stwierdziło „raczej się nie zgadzam”, a 3 

osoby „zdecydowanie się nie zgadzam”. 

5. Do osiedlania się na emeryturze (cisza, spokój, dobra opieka medyczna); 

5 osób wskazało „zdecydowanie się zgadzam”, 6 osób „raczej się zgadzam”, 1 osoba 

„raczej się nie zgadzam”, a 3 osoby „zdecydowanie się nie zgadzam”, 8 osób zaznaczyło 

odpowiedź ani tak ani nie. 
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Punkt 2. Najważniejsze atuty Cholerzyna oraz obiekty warte wyeksponowania 

Odpowiedzi: 

„bliskość do lotniska” 

„niestety brak, 
zaniedbane są 

wszystkie miejscowości 
w Gminie” 

„Zalew w Kryspinowie” 

„dobre położenie, dwa 
jeziora - potencjał 

turystyczno komercyjny, 
piękne tereny w 

najbliższej odległości 
od Krakowa” 

„Plac zabaw i Szkoła” 
„szczerze nie ma nic 

ciekawego” 
„zalew” „bliskość Krakowa” 

„teren wokół zalewu” 
„cicha i spokojna 

okolica” 
„tereny zielone” 

„Zalew na Piaskach 
oraz Zalew Zagórze” 

„bliskość i dobre połączenie z Krakowem” „Bliskość lotniska i Krakowa, obszar zalewu” 

Punkt 3. Główne problemy przestrzenne Cholerzyna 

Najwięcej osób (16) wskazało na „problemy związane z jakością infrastruktury komunikacyjnej 

na terenie gminy i wewnętrznym skomunikowaniem (chodniki, ścieżki rowerowe, połączenia 

między miejscowościami)”, 11 osób wskazało na „niskie poczucie współodpowiedzialności za 

przestrzeń wspólną („przestrzeń wspólna – przestrzeń niczyja”)”, 9 osób wskazało „Problemy 

związane z zewnętrzną dostępnością komunikacyjną”, ośmiokrotnie zostały wskazane odpowiedzi: 

„problemy związane z dostępem do infrastruktury społecznej (np. placówki oświatowe, dom kultury, 

przedszkole i żłobek)”, „Problemy związane dostępnością do infrastruktury komunalnej (sieć 

wodociągowa, kanalizacyjna)”, „Chaos przestrzenny i estetyczny (np. lokalizowanie inwestycji, które 

nie pasują do najbliższego otoczenia)” oraz „Niska dostępność do urządzonych terenów zielonych i 

przestrzeni publicznych (np. parki, skwery, place zabaw, siłownie zewnętrzne)”.  

6 osób wskazało „niską dostępność do terenów pod zabudowę mieszkaniową”, a 5 wskazało „niską 

dostępność terenów pod inwestycje i działalność gospodarczą”. Dwie osoby wskazały na inne 

problemy: „zły stan powietrza w okresie zimowym” oraz „brak drużyny sportowej ,brak możliwości 

aktywnego spędzania czasu dla dzieci i młodzieży”. 

Punkt 4. Sposób zagospodarowania terenu Zalewu na Piaskach jako miejsca 

wypoczynkowego 

Najwięcej osób (9) nie miało zdania, 8 uznało raczej dobre, 1 bardzo 

dobre. 3 osoby uznały sposób zagospodarowania za raczej zły, a 2 

zdecydowanie zły.  

Punkt 5. Ocena dostępności usług gastronomicznych na 

terenie Zalewu  

(restauracje, kawiarnie, budki z jedzeniem/napojami) 

Oceny były podzielone niemal po równo: dobrze – liczba tego typu usług jest 

wystarczająca w stosunku do zapotrzebowania (8 osób), źle – liczba 

dostępnych tego typu usług jest niewystarczająca w stosunku do 

zapotrzebowania (7 osób), 8 osób nie miało zdania na ten temat. 
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Punkt 5.1. Braki w usługach gastronomicznych  

Podano następujące odpowiedzi: 

„brakuje usług przy plaży” 
„takich rodzinnych, 
daleko od zalewu” 

„kawiarni z widokiem na 
zalew” 

„Jeśli dyskutujemy o terenach Cholerzyna to ta część 
zalewu, oprócz terenów wzdłuż drogi wojewódzkiej 774, 
jest kompletnie niezagospodarowana. Zalew na Piaskach 
w części Budzyńskiej jest stosunkowo dobrze wyposażony 
w budki z hamburgerami, ale brak ładu przestrzennego 
pozostawia wiele do życzenia. Tereny północne zalewu 

wymagają zagospodarowania” 

„przy plaży po stronie południowej  

i zachodniej” 

 

Punkt 6. Ocena bazy noclegowej w okolicach Zalewu  

Większość osób (13) nie miało zdania na ten temat. 8 osób wskazało, że 

dostępność bazy noclegowej jest niewystarczająca, a 2 osoby odpowiedziały, że 

jest wystarczająca. 

Punkt 6.1. Wskazanie lokalizacji, w których baza noclegowa powinna zostać 

rozwinięta oraz rodzaj tych obiektów 

„pensjonaty” 
„hotele, przynajmniej 3, w 
tym jeden 4-gwiazdkowy” 

„pensjonaty, agroturystyka, 
prestiżowy hotel szczególnie 
jako zaplecze turystyczno 

biznesowe” 

„przydało by się chociaż jeden pensjonat lub hotel 
ponieważ jak przyjeżdża moja rodzina z okolic 
Warszawy to musimy cieśnić się w moim domu” 

„w Cholerzynie oraz okolicznych 
miejscowościach” 

Punkt 7. Ocena dostępności do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie 

Zalewu  (boiska, place za baw, ścieżki spacerowe itp.) 

9 osób wskazało, że dostępność do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej jest wystarczająca, 5 osób 

wskazało, że jest niewystarczająca, 9 osób nie miało zdania na ten temat. 

Punkt 7.1. Wskazanie lokalizacji, w których brakuje urządzeń oraz jakie to 

urządzenia 

Padały odpowiedzi: 

 „plac zabaw, profesjonalne boiska do gry”, 

 „za mała ilość boisk, które na terenach Cholerzyna mogłyby się znaleźć w sąsiedztwie 

zalewu”, 

 „ścieżki rowerowe i spacerowe”. 



 
 
 

8 
 

Punkt 8. Wskazanie czy na terenie Zalewu lub w jego sąsiedztwie należy 

wprowadzić dodatkowe elementy rozrywki/rekreacji  

(np. park miniatur, wesołe miasteczko itp.) 

 
Zdecydowanie nie – 7 odpowiedzi/Raczej nie – 5 odpowiedzi/Ani tak, ani nie – 3 odpowiedzi/Raczej tak – 6 odpowiedzi/ 

Zdecydowanie tak – 2 odpowiedzi. 

Punkt 8.1. Jakie elementy rozrywki/rekreacji można wprowadzić na terenie lub  

w sąsiedztwie Zalewu 

„każde przedsięwzięcie 
podnoszące atrakcyjność 
terenu Cholerzyna i okolic 

jest jak najbardziej 
wskazane” 

„np. duży plac 
zabaw” 

„mini zoo, miejsce do 
samodzielnego 
grillowania” 

„wesołe miasteczko” 

„rozbudowany plac zabaw/mini 
wesołe miasteczko” 

„oprócz wymienionych również 
tor gokartowy, labirynty w 

kukurydzy, tudzież strzelnica” 

„więcej terenu do 
wykorzystania dla dzieci” 

 

Punkt 9. Czy bezpośrednio przy tafli wody należy wprowadzić dodatkowe funkcje 

sportowe  

(np. molo, kładka, zjeżdżalnia wodna) 

 

Zdecydowanie nie – 2 odpowiedzi/ Raczej nie – 2 odpowiedzi/ Ani tak, ani nie – 4 odpowiedzi/ Raczej tak – 8 odpowiedzi/ 

Zdecydowanie tak – 5 odpowiedzi. 2 osoby nie udzieliły odpowiedzi na to pytania. 
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Punkt 9. Czy na terenie zalewu powinny występować ograniczenia związane z 

hałasem/głośną muzyką 

 

Zdecydowanie nie – 1 odpowiedź/ Raczej nie – 6 odpowiedzi/ Ani tak, ani nie – 6 odpowiedzi/ Raczej tak – 7 odpowiedzi/ 

Zdecydowanie tak – 3 odpowiedzi. 

Punkt 10. Wskazanie lokalizacji, w których baza noclegowa powinna zostać 

rozwinięta oraz rodzaj tych obiektów 

Przedstawione uwagi: 

„Kompletnie chybiona instytucja 

zarządzająca terenem. Pompowanie 

pieniędzy w bzdurne i pozorne inwestycje np. 

ogrodzenie. Brak jakiejkolwiek wizji rozwoju. 

Teren powinien być wynajęty prywatnemu 

inwestorowi za odpowiedni czynsz 

dzierżawny. Wtedy inwestycje nabiorą 

tempa i zarówno Gmina jak i mieszkańcy na 

tym skorzystają. Obecnie spółka, która 

zarządza terenem nie ma kompletni pomysłu 

na rozwój tego terenu. Ona trwa, tzn, ktoś 

bierze pieniądze za "’nic nie robienie’”. 

 

„Przede wszystkim tereny zalewów i zyski 

czerpane z nich powinny płynąc bezpośrednio 

do Budzynia i Cholerzyna. Nie powinny być 

sprzedawane nikomu, gdyż jest to teren 

wiejski o strategicznym znaczeniu dla 

miejscowości i gminy jeżeli chodzi o kwestie 

atrakcyjności turystyczno wypoczynkowej, 

koniecznością jest by Cholerzyn miał swojego 

radnego a Budzyń swojego, nie dopuszczalne 

jest by jedna z największych miejscowości nie 

miała pełnego głosu w radzie gminy!!! jest to 

niedopuszczalne i nie występuje nigdzie poza 

Liszkami. Taka sytuacja jest chora i ogranicza 

demokratyczny głos mieszkańców Cholerzyna 

w Radzie.” 

 

„Połączenie autobusowe 

łączące Kraków(przez 

dzielnice Zwierzyniec) z 

Borami Cholerzyńskimi i dalej 

Liszkami”. 

 

„Promocja Cholerzyna, 

podobnie jak i Budzynia, jest 

niewystarczająca. Nie 

wiedzieć czemu gmina w 

dalszym ciągu promuje 

Kryspinów kosztem tych 

dwóch miejscowości i to 

powinno się zmienić.” 

„Budowa chodnika łączącego 

Kryspinów z Borami 

Cholerzyńskimi”. 
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Wnioski możliwe do uwzględnienia w projekcie planu zagospodarowania: 

 

 

wprowadzenie terenu usług 
turystyki z możliwością budowy 
hoteli, moteli, pensjonatów nad 

zalewem 

dopuszczenie realizacji ścieżek 
rowerowych i spacerowych 

dopuszczenie usług gastronomii 

wprowadzenie usług sportowych 
i turystycznych w planie 

lokalizacja placu zabaw 


