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I 

Informacje ogólne 

 

1. Cel badania: 

Zebranie propozycji, opinii i uwag mieszkańców Katowic, a w szczególności zamieszkujących 

następujące jednostki pomocnicze: JP nr 13 Bogucice, JP nr 14 Dąbrówka Mała oraz JP nr 3 

Zawodzie na temat możliwości zagospodarowania terenu u zbiegu ulic Leopolda, Bohaterów 

Monte Cassino i Wiertniczej. 

Propozycje, uwagi i opinie mieszkańców w kwestii proponowanych funkcji i zakresu 

przedsięwzięcia zostaną przekazane do Zakładu Zieleni Miejskiej, który sformułuje wytyczne, 

stanowiące podstawę do zlecenia koncepcji przyszłego zagospodarowania terenu 

i utworzenia nowego parku miejskiego. 

 

2. Odpowiedzialny za przygotowanie i prowadzenie badań:  

Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice. 

 

3. Termin badania: 

21 kwietnia – 8 maja 2020 r. 

 

4. Akcja informacyjna: 

Informacje o możliwości uczestnictwa w badaniu ankietowym zostały rozpowszechnione 

za pośrednictwem wielu kanałów informacyjnych, do których należały: 

 Biuletyn Informacji Publicznej UMK; 

 Aktualności na stronie www.katowice.eu, www.katowice.eu/konsultacje; 

 Artykuł w majowym wydaniu gazety miejskiej „Nasze Katowice”; 

 Biuletyn informacyjny dla dziennikarzy; 

 Biuletyn informacyjny dla mieszkańców; 

 Informacja skierowana do radnych RM oraz rad jednostek pomocniczych. 

 

 

http://www.katowice.eu/konsultacje
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5. Miejsca i formy badania ankietowego: 

 Badanie w formie online: 

Portal internetowy katowice.eu. Badanie zostało przeprowadzone przy wykorzystaniu 

elektronicznego formularza do samodzielnego wypełnienia.  

 

6. Sposób przeprowadzenia badania: 

Anonimowe badanie zostało przeprowadzone metodą kwestionariuszową. Respondenci 

mieli za zadanie wyrazić opinie na temat funkcjonalności przyszłego parku. Zadaniem 

ankietowanych było również przedstawienie pożądanych przez nich elementów 

wyposażenia, które odnalazłyby odzwierciedlenie w sformułowanych przez Zakład Zieleni 

Miejskiej wytycznych, niezbędnych do przygotowania koncepcji i projektu zagospodarowania 

nowej przestrzeni parkowej. 

Kwestionariusz ankietowy złożony był z 6 pytań merytorycznych oraz części metryczkowej.  

4 pytania miały charakter zamknięty (zarówno jedno- jak i wielokrotnego wyboru), w tym 

3 pytania miały również opcjonalną możliwość wskazania indywidualnych, innych niż 

wymienione odpowiedzi. Pozostałe 2 pytania miały charakter otwarty. 

 

Wyniki badań 

 

W badaniu uczestniczyło 1487 respondentów. Wśród 7 grup wiekowych największą 

reprezentację stanowiły osoby w przedziale 35-44 lat (34,3 proc.) oraz 25-34 (29,5 proc.).  

W przedziale wiekowym 45-54 lat znajdowało się 11 proc. respondentów, taki sam odsetek 

stanowiły osoby w wieku 55-64 lat. Najmniej aktywną grupą respondentów były osoby 

bardzo młode poniżej 18 roku życia (2,3 proc.), które wraz z osobami z drugiej w kolejności 

najmłodszej grupy wiekowej od 19-24 lat stanowiły niespełna 10 proc. wszystkich 

respondentów. Osoby najstarsze stanowiły 4,2 proc. mieszkańców uczestniczących 

w badaniu ankietowym. 
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Odpowiedź Odpowiedzi Udział 

 18 lat i mniej 
 

34 2.3 % 

 19-24 
 

104 7.0 % 

 25-34 
 

439 29.5 % 

 35-44 
 

510 34.3 % 

 45-54 
 

168 11.3 % 

 55-64 
 

170 11.4 % 

 powyżej 65 lat 
 

62 4.2 % 

 

 

Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania respondentów należy zauważyć, że największa liczba 

badanych zamieszkuje dzielnicę Bogucice, w szczególności Osiedle Kukuczki, które 

zlokalizowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie przyszłego parku (łącznie 823 wskazania).    

Aktywnie w konsultacjach uczestniczyli również mieszkańcy Dąbrówki Małej, w tym 

przypadku głównie były to osoby z pobliskiego os. Norma (łącznie 390 wskazań). Powyższe 

dane wskazują, że ponad 80 proc. wszystkich respondentów zamieszkuje dwie w/w dzielnice, 

na granicy których znajduje się teren przyszłego parku. Liczba uczestniczących w badaniu 

ankietowym reprezentantów zamieszkujących dzielnicę Zawodzie wyniosła 168. Pozostali 

respondenci wskazywali inne niż w/w dzielnice Katowic. 

Ankietę otwiera pytanie o częstotliwość korzystania z terenu, który ma zostać w przyszłości 

poddany pracom rewitalizacyjnym. Analizując odpowiedzi należy zauważyć, że większość 

respondentów bardzo dobrze zna teren poddany konsultacjom, gdyż łącznie ponad 

¾ respondentów bardzo często (co najmniej kilka razy w tygodniu) lub często (kilka razy 

w miesiącu) przebywa na tym terenie. Największa częstotliwość wizyt przypada na co 
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najmniej kilka razy w tygodniu - taką odpowiedź wybrało ponad 39,6 proc. respondentów. 

Niemal co piąty badany odwiedza park okazjonalnie, czyli kilka razy do roku. Najmniejszy 

odsetek respondentów (5,9 proc.) deklaruje, że park odwiedza jeszcze rzadziej lub wcale. 

Zestawienie odpowiedzi prezentuje poniższy wykres. 

Pyt. 1. Jak często korzysta Pan(i) z tego terenu? 

 odpowiedziano 1487x, brak odpowiedzi 0x 

Odpowiedź Odpowiedzi Udział 

 co najmniej kilka razy w tygodniu 
 

589 39.6 % 

 kilka razy w miesiącu 
 

532 35.8 % 

 kilka razy w roku 
 

278 18.7 % 

 wcale 
 

88 5.9 % 

 

W kolejnym pytaniu o charakterze diagnostycznym respondenci zostali poproszeni 

o przedstawienie powodów, dla których odwiedzają teren u zbiegu ul. Leopolda, 

Bohaterów Monte Cassino i Wiertniczej. Badani mogli wybrać więcej niż jedną opcję, mieli 

również możliwość przedstawienia indywidualnych powodów, niewymienionych wśród 

dostępnych opcji wyboru. 

Pyt. 2. W jaki sposób korzysta Pan(i) ze wskazanego terenu? (można wybrać więcej 

pozycji) odpowiedziano 1485x, brak odpowiedzi 2x 

Odpowiedź Odpowiedzi Udział 

 spaceruję (z rodziną, znajomymi) 
 

917 61.8 % 

 spaceruję z psem 
 

406 27.3 % 

 spędzam czas z dziećmi 
 

337 22.7 % 

 uprawiam sport 
 

477 32.1 % 

 relaksuję się i odpoczywam 
 

497 33.5 % 

 inny, jaki? 
 

115 7.7 % 
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Na pytanie dot. powodów przebywania na terenie objętym planem utworzenia parku, 

zdecydowana większość respondentów wskazuje, że obecnie teren służy spacerom, przez co 

rozumiemy przede wszystkim wspólne spędzanie czasu z rodziną i znajomymi – taką 

odpowiedź wybrało 61,8 proc. badanych. Ponad 27 proc. badanych wykorzystuje przestrzeń 

do wyprowadzania psów. Ponadto 22,7 proc. respondentów odwiedza teren wspólnie 

z dziećmi. 33,5 proc. użytkowników traktuje pobyt na przedmiotowym terenie jako 

sposobność do relaksu i odpoczynku. Natomiast 32,1 proc. respondentów deklaruje, że teren 

wykorzystuje do uprawiania sportu. Wśród innych indywidualnych odpowiedzi sporadycznie 

wymieniane były przejażdżki rowerowe (1,35 proc. badanych), przemieszczanie się 

„skrótem” do pracy/sklepu/osiedla/ogródków działkowych (1,70 proc.). Pojedyncze 

wypowiedzi dotyczyły też korzystania z terenu do obserwacji przyrody i/lub fotografowania 

(0,34 proc.). Pojawiły się również głosy dotyczące braku użytkowania tej przestrzeni przez 

wzgląd na jej niezagospodarowanie (3,3  proc.). 

W kolejnym pytaniu respondenci zostali poproszeni o przedstawienie najważniejszych w ich 

ocenie funkcji, które powinien spełniać przyszły park. 

Pyt. 3. Jakie według Pana(i) powinny być najważniejsze funkcje tego terenu? (można 
wybrać max. 3 pozycje) odpowiedziano 1487x, brak odpowiedzi 0x 

Odpowiedź Odpowiedzi Udział 

 wypoczynkowo – rekreacyjna 
 

1293 87.0 % 

 ekologiczna oraz ochronna dla środowiska i przyrody 
 

731 49.2 % 

 estetyczna, dekoracyjna 
 

452 30.4 % 

 zdrowotna 
 

420 28.2 % 

 edukacyjna 
 

174 11.7 % 

 kulturalna 
 

122 8.2 % 

 sportowa 
 

532 35.8 % 

 inna, jaka? 
 

61 4.1 % 
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Na pytanie dotyczące funkcji użytkowych, jakie powinien spełniać park w przyszłości, 

zdecydowana większość, czyli 87 proc. ankietowanych wskazuje, że to właśnie funkcja 

wypoczynkowo – rekreacyjna jest najistotniejsza. Połowa respondentów za równie ważną 

funkcję uznaje ekologiczną i ochronną dla przyrody i środowiska. Trzecią najczęściej 

wybieraną przez respondentów funkcją jest funkcja sportowa (35,8 proc.), a na czwartej 

i piątej pozycji uplasowała się kolejno rola estetyczna i dekoracyjna (30,4 proc.) oraz funkcja 

zdrowotna (28,2 proc.). Funkcje edukacyjne (11,7 proc.) oraz kulturalne (8,2 proc.) zamykają 

ranking najbardziej pożądanych ról, jakie mogłaby odgrywać ta przestrzeń publiczna 

w przyszłości.  

Wśród indywidualnych propozycji pojawiły się postulaty uwzględnienia w projekcie nowego 

parku konkretnych elementów, które miałyby najlepiej przyczynić się do spełnienia 

wymienionych w pytaniu funkcji. Do najczęściej pojawiających się odpowiedzi należy zaliczyć 

postulat zadbania o istniejący staw i roślinność (15 wskazań), zadbania o potrzeby 

mieszkańców wyprowadzających psy (11 wskazań), budowy infrastruktury sportowo – 

rekreacyjnej (trasy rolkowe, rowerowe, ścieżki biegowe, skatepark etc. – 9 wskazań), 

budowy tężni (6 wskazań). Powyżej wymienione elementy, zaakcentowane w odpowiedziach 

na pytanie dot. funkcji, pojawiały się wielokrotnie w odpowiedziach na kolejne pytania dot. 

umiejscowienia konkretnych elementów na konsultowanym terenie.  

 

Pyt. 4. Jakie elementy zagospodarowania według Pana/Pani powinny pojawić się na tym 

terenie? (można wybrać więcej niż 1 odpowiedź) odpowiedziano 1487x, brak odpowiedzi 0x 
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Odpowiedź Odpowiedzi Udział 

 Alejki spacerowe 
 

1183 79.6 % 

 Domki dla owadów 
 

534 35.9 % 

 Górka na sanki 
 

446 30.0 % 

 Labirynt z krzewów 
 

352 23.7 % 

 Łąki kwietne 
 

748 50.3 % 

 Mała architektura (np. ławki, kosze na śmieci) 
 

1048 70.5 % 

 Ogrody społeczne 
 

131 8.8 % 

 Ogród sensoryczny 
 

282 19.0 % 

 Oświetlenie 
 

819 55.1 % 

 Plac zabaw 
 

496 33.4 % 

 Pomosty przy stawie 
 

738 49.6 % 

 Siłownia plenerowa 
 

369 24.8 % 

 Ścieżki edukacyjno – przyrodnicze 
 

382 25.7 % 

 Wieża do obserwacji ptactwa 
 

225 15.1 % 

 Więcej drzew 
 

805 54.1 % 

 inne, jakie? 
 

217 14.6 % 

 

 

Zaprezentowany na wykresie rozkład głosów świadczy o tym, że preferencje respondentów 

w odniesieniu do zagospodarowania koncentrują się wokół podstawowych funkcji 

i najważniejszych elementów, do których zaliczamy podstawową infrastrukturę, czyli alejki 

parkowe (79,6 proc. wskazań) oraz elementy małej architektury, typu ławki, kosze na śmieci 
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(70,5 proc.), a także oświetlenie (55,1, proc. wskazań). Respondenci skupiają się w dużej 

mierze na naturalnych sposobach zagospodarowania przez zasadzenie większej ilości drzew 

(54,1 proc. wskazań) oraz urządzenie łąk kwietnych (50,3 proc. wskazań). Wszystkie wyżej 

wymienione elementy zdobyły uznanie co najmniej połowy respondentów. Niemal połowa 

badanych skłania się ku budowie pomostów przy stawie (49,6 proc. wskazań). Na dalszych 

miejscach w rankingu uplasowały się domki dla owadów (35,9 proc. wskazań), plac zabaw, 

który został wskazany przez 1/3 respondentów (33,4 proc. wskazań) oraz górka na sanki (30 

proc. wskazań). Ścieżki przyrodniczo – edukacyjne ( 25,7 proc. wskazań), siłownia plenerowa 

(24,8 proc. wskazań) oraz labirynt z krzewów ( 23,7 proc. wskazań) zdobyły poparcie u ok. 

1/4 wszystkich badanych.  

Mniej niż 1/5 badanych za ważne elementy dla tej przestrzeni uznała utworzenie ogrodów 

sensorycznych (19 proc. wskazań), wieżę do obserwacji ptaków (15,1 proc. wskazań). 

Na końcu rankingu uplasowały się ogrody społeczne (8,8 proc, wskazań). Wśród 

indywidualnych odpowiedzi, niemieszczących się w katalogu elementów do wyboru ok. 2 

proc. osób wskazało na konieczność budowy infrastruktury sportowo – rekreacyjnej,  w tym 

najczęściej pojawiały się pomysły na wytyczenia tras dla rowerzystów i rolkarzy czy budowę 

skateparku, parokrotnie wymieniono propozycje budowy lodowiska lub basenu. Dla 

kolejnych niespełna 2 proc. osób priorytetem jest budowa tężni. Również 2 proc. osób 

zwraca uwagę na potrzeby psów i ich właścicieli, którzy z tego terenu korzystają. Nieco 

ponad 2 proc. respondentów skupia swoją uwagę na możliwości biesiadowania, w tym 1,4 

proc. respondentów postuluje, by utworzyć miejsca piknikowe/punkty do grillowania, 

kolejne 0,7 proc. osób proponuje by funkcję gastronomiczną pełniły punkty usługowe 

o profilu restauracyjnym i/lub małej gastronomii. Wśród pomysłów, które pojawiały się 

kilkukrotnie, odnotowano budowę boiska, wodnego placu zabaw, ścianki wspinaczkowej.  

Pytanie otwarte Jaką nazwę proponuje Pan/Pani dla nowego parku miało na celu 

pozyskanie od mieszkańców i potencjalnych użytkowników parku propozycji nazw, spośród 

których można byłoby wybrać taką, pod którą mógłby oficjalnie funkcjonować nowy park. 

Należy zaznaczyć, że wszystkie parki w mieście mają swoje nazwy – np. od dzielnic (np. Park 

Bogucki, Park Wełnowiecki), od nazwisk zasłużonych osób i postaci historycznych (np. Park 

Kościuszki, Park Alojzego Budnioka, Park Olimpijczyków, Park Powstańców Śląskich) lub od 
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charakterystycznych elementów występujących w danej przestrzeni (np. Dolina Trzech 

Stawów). 

Analizując propozycje najczęściej powtarzających się nazw należy zauważyć, że pomysłom 

ankietowanych towarzyszyły te same przesłanki. 1345 respondentów udzieliło odpowiedzi 

na przedmiotowe pytanie, co oznacza, że tylko 9,5 proc. respondentów pozostawiło to 

pytanie bez jakiejkolwiek sugestii. Najczęściej wymieniano nazwisko najsłynniejszego 

polskiego himalaisty i katowiczanina zarazem - Jerzego Kukuczki. Taka sugestia padła 139 

razy (9,35 proc.). Podkreślano również fakt, że osiedle, któremu patronuje Jerzy Kukuczka 

znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowego terenu. W drugiej kolejności 

mieszkańcy odnosili się do istniejących zbiorników wodnych, a tym samym zwyczajowo 

przyjętej nazwy powiązanej z nim – tym samym sugerowali, żeby w nazwie występowało 

słowo: stawik, staw lub stawiki. W propozycjach różnorodne warianty nazw powiązanych ze 

słowami staw/stawik/stawy  były przedstawiane 137 razy (9,2 proc.). Bardzo często ze 

słowem staw/stawik łączono nazwę dzielnicy, głównie Bogucice bądź przymiotnik bogucicki. 

Słowa Bogucice/bogucickie pojawiły się 117 razy (7,87 proc.), a nazwa ze słowem Dąbrówka 

35 razy (2,35 proc.). 108 razy (7,26 proc.) wymieniono słowo Norma, odnosząc się do 

historycznej huty cynku o tej nazwie, jak i współczesnego osiedla mieszkaniowego, 

upamiętniającego industrialną historię tego terenu. Inspiracją dla kolejnych nazw były ulice, 

które okalają teren objęty konsultacjami, czyli Leopolda (47 wskazań, czyli 3,16 proc.), 

Bohaterów Monte Cassino (23 wskazania, czyli 1,55 proc.), Wiertnicza (6 wskazań, czyli 0,4 

proc.). 

Niemniej pojawiały się również głosy, które sprzeciwiały się nazwom związanym z konkretną 

dzielnicą, wskazując, że park zlokalizowany jest na granicy dzielnic – stąd też pojawiały się 

propozycje nazw typu Park Trzech Ulic (6 propozycji, czyli 0,4 proc.), Park Trzech Dzielnic 

(43 propozycje, czyli 2,9 proc.), Park Międzydzielnicowy (10 wskazań, 0,67 proc.) lub Park 

Wspólny (7 wskazań, czyli 0,47 proc.). 12 osób (0,81 proc.) odniosło się do sąsiednich 

ogródków działkowych proponując użycie słowa „Radość” w nazwie. 15 osób (1 proc.) 

odniosło się do zwyczajowo przyjętych nazw, które w niepisany sposób przez ostatnie 

dekady odnosiły się do tego miejsca – tj. Kwadraciok, od kształtu istniejącego stawu, nazwa z 

użycie słowa łąka została zaproponowana 16 razy (1,07 proc.). 11 osób  (0,74 proc.) 

zaproponowało użycie słowa „eko park” w różnych kombinacjach.  
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Ostatnie pytanie o charakterze otwartym miało na celu pozyskanie od respondentów takich 

uwag i opinii, które nie miały możliwości wybrzmieć w odpowiedziach na wcześniej zadane 

pytania. W pytaniu Jakie ma Pan/Pani inne uwagi dotyczące tego terenu? respondenci 

podzielili się refleksjami związanymi z aktualną oceną przedmiotowego obszaru oraz skupili 

się na wymienieniu tych elementów, które wymagają uwzględnienia, a także przedstawili 

propozycje działań, które powinny zostać wdrożone w ramach przyszłego zagospodarowania. 

Inaczej mówiąc, respondenci odpowiadający na tak zadane pytanie podkreślali, co w ich 

spostrzeganiu tej przestrzeni publicznej jest najistotniejsze i na jakie aspekty należy położyć 

nacisk przy planowaniu inwestycji. Na przedmiotowe pytanie odpowiedziało łącznie 806 

respondentów, czyli 54,2 proc. Pozostałe 45,8 proc. respondentów nie przedstawiło 

dodatkowych uwag. 

W kontekście bieżącej oceny terenu najczęściej wskazywanym atutem była dzikość oraz 

naturalność terenu i związane z tym bogactwo przyrodnicze. Respondenci doceniają 

różnorodność flory i fauny w wysoko zurbanizowanej przestrzeni, bezpośrednio 

umiejscowionej przy dużych osiedlach mieszkaniowych, co daje mieszkańcom możliwość 

kontaktu z naturą i pożądany przez tak wielu katowiczan wypoczynek na łonie natury 

w miejscu zamieszkania.   

Należy podkreślić, że zdecydowana większość mieszkańców za niezwykle cenną 

i charakterystyczną zaletę tego terenu uważa obecność stawów, a w szczególności 

największego zbiornika, w którym w dużej mierze upatruje się źródło wyżej wspomnianego 

bogactwa przyrodniczego. Respondenci wskazywali na konieczność minimalnej ingerencji w 

samą zieleń, podnoszono również kwestię zadbania o zbiornik wodny. Dlatego też  bardzo 

często w ankietach pojawiał się postulat dot. podjęcia działań na rzecz ratowania czy wręcz 

odtworzenia wszystkich istniejących zbiorników, a w szczególności największego, którego 

utrzymanie jest dla respondentów największym priorytetem. W kontekście zbiornika bardzo 

często pojawiały się sugestie dot. jego oczyszczenia, budowy systemu retencyjnego, zasilenia 

stawu wodą deszczową, a nawet zarybienia etc. 

Zauważalne są różnice w postrzeganiu roli przyszłego parku, natomiast należy podkreślić też 

znaczące dysproporcje w poglądach. Pierwsza grupa respondentów doceniając „dziki 

charakter” tego terenu, podkreślała, że zagospodarowanie powinno opierać się na 

pielęgnacji istniejącej zieleni, z ewentualnym nasadzeniem nowej roślinności, w tym 
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przede wszystkim drzew. Taki pogląd został wyraźnie wyartykułowany przez 244 

respondentów (16,4 proc.). Co więcej, w tej grupie są respondenci, którzy sprzeciwiają się 

wykorzystaniu betonu lub kostki brukowej do budowy nowych ścieżek parkowych, jak  

i wprowadzeniu do parku nowej infrastruktury rekreacyjno – sportowej.  117 respondentów 

(7,9 proc.) dodatkowo przykłada ogromną wagę do rewitalizacji stawu. 136 respondentów 

podkreślała, że przestrzeń parkowa powinna być znacznie większa i obejmować cały teren, 

który nie jest obecnie zagospodarowany, tj. sięgać do al. Roździeńskiego (9,1 proc.). 

Respondenci postulują o powiększenie terenu, który mógłby zostać przeznaczony na 

utworzenie przestrzeni rekreacji i wypoczynku o wysokim standardzie przyrodniczym. Wśród 

części respondentów powiększenie terenu parkowego umożliwiłoby podzielenie go na 

zróżnicowane strefy, w tym ekologiczną o małym stopniu zabudowania oraz strefę 

rekreacyjną, w której znalazłyby się różnorodne elementy zagospodarowania. 

Druga grupa respondentów, mniej liczna, proponuje szerszy zakres zagospodarowania, 

wykraczający poza wyeksponowanie istniejącej zieleni. Wśród propozycji szerokiego 

zagospodarowania pojawiły się pomysły stworzenia nowej infrastruktury sportowo – 

rekreacyjnej; 29 respondentów (1,95 proc.) postuluje budowę toru do rolek, 8 osób (0,54 

proc.) dodatkowo chce budowy skateparku, 32 razy (2,15 proc.) padła propozycja budowy 

infrastruktury rowerowej, w tym 29 osób (1,95 proc.) wskazuje na potrzebę budowy 

ścieżek. 26 respondentów (1,7 proc.) skupiło się na potrzebach czworonogów (wybiegi 

zamknięte, sfery do swobodnego wyprowadzania psów etc.). 24 respondentów (1,6 proc.) 

skupiło się na potrzebach dzieci, proponując budowę placu zabaw. Niektórzy mieszkańcy 

uznali za ważne zaprojektowanie ogrodzenia, ekranów akustycznych lub stworzenie 

nasadzeń, które oddzieliłyby przestrzeń parkową od ulic (łącznie 22 propozycje, czyli 1,48 

proc.). 8-krotnie padła propozycja przeznaczenia tego terenu na cele kulturalne (0,54 proc.), 

5 razy (0,33 proc.) wymieniona została fontanna jako pożądany element nowego 

zagospodarowania. 26 badanych (1,7 proc.) zaproponowało budowę tężni. 16 osób (1 

proc.) podkreśliło potrzebę wydzielenia przestrzeni na miejsce grillowe, natomiast 32 osoby 

(2,15 proc.) wspominały o tzw. małej gastronomii w kontekście umieszczenia na terenie 

przyszłego parku jakiegokolwiek punktu usługowego, świadczącego usługi gastronomiczne 

(food truck, kawiarnia etc.). 
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Zaledwie 1 proc. respondentów (15 wskazań) zawnioskowało o patrole służb 

mundurowych, argumentując powyższe brakiem poczucia bezpieczeństwa, w szczególności 

w kontekście odbywających się libacji alkoholowych na tym terenie wnioskowała o patrole 

służb mundurowych. 46 respondentów (3 proc.) za ważne działanie uznaje instalację 

monitoringu. 

 

 

Wnioski 

 

 Respondenci uczestniczący w badaniu przede wszystkim zamieszkują te osiedla w 

dzielnicach, które bezpośrednio sąsiadują z omawianym terenem. 

 Przez wzgląd na bliskość miejsca zamieszkania respondenci uczestniczący w badaniu 

są użytkownikami tego terenu, a większość z nich deklaruje wysoką częstotliwość 

wizyt w tej przestrzeni; łącznie 1121  z 1487 respondentów, co stanowi 75,4 proc. 

wszystkich badanych przebywa na tym terenie kilka razy w tygodniu lub kilka razy w 

miesiącu.  

 3/4 wszystkich badanych reprezentuje grupę osób w wieku produkcyjnym, 

w przedziałach wiekowych od 25 do 54 roku życia włącznie. 

 Niemal wszyscy respondenci (87 proc.) są zgodni, że najważniejszą funkcją terenu jest 

funkcja wypoczynkowo - rekreacyjna. 

 Za najważniejsze powody obecności w parku respondenci uznają możliwość 

spacerowania oraz spotkań z rodziną i przyjaciółmi (61, 8 proc.), wizyty z dziećmi 

(22,7 proc.), spacery ze zwierzętami (27,3 proc.) oraz korzystanie z okazji do 

wypoczynku i relaksu (33,5 proc.). 

 Funkcja sportowa uznana jest za istotną przez ok. 35,8 proc. respondentów, zgodnie z 

deklaracjami 1/3 respondentów wykorzystuje aktualnie ten teren na cele sportowe. 

 W odniesieniu do infrastruktury sportowej najczęściej zgłaszanymi propozycjami były 

pomysły rozwoju infrastruktury rowerowej, rolkowej i biegowej. 

 Za najważniejsze zalety konsultowanego terenu respondenci uznają zieleń, dogodną 

lokalizację oraz istnienie zbiornika wodnego, który wpływa na ekosystem (stąd też 
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respondenci – deklarujący się jako obecni i potencjalni użytkownicy – chcą możliwie 

najmniejszej ingerencji w teren, akceptując jednocześnie konieczność podjęcia 

działań na rzecz uporządkowania przestrzeni, tak by móc ją bezpiecznie użytkować). 

 Preferencje respondentów w odniesieniu do zagospodarowania przyszłego parku 

koncentrują się wokół podstawowych funkcji  i najważniejszych elementów, do 

których zaliczamy podstawą infrastrukturę (ścieżki i alejki oraz oświetlenie) oraz 

elementy małej architektury (kosze, ławki itp.). 

 Respondenci zwracają uwagę na konieczność podjęcia działań na rzecz uratowania 

stawu, który jest powszechnie uznawany za największy atut tego terenu, stąd też 

obok pomysłów na zagospodarowanie pojawiły się wnioski o budowę systemu 

retencyjnego, pogłębienie, zarybienia etc. 

 


