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Zagospodarowanie skweru na skrzyżowaniu ulic Spokojnej i Wolności w miejscowości 

Kodrąb – badanie ankietowe 

Metryczka: 

Płeć: 

 Kobieta 

 Mężczyzna 

Wiek: 

 18-29 lat 

 30-59 lat 

 60 lat i więcej 

Miejsce zamieszkania: 

 Kodrąb 

 Miejscowość z gminy Kodrąb 

 Inna miejscowość 

 

1. Do jakich celów wykorzystywany jest teren objęty badaniem? Jaką obecnie pełni 

funkcję? (Proszę wskazać maksymalnie trzy odpowiedzi) 

 

 Sportową (np. siłownia na wolnym powietrzu) 

 Wypoczynku czynnego (np. place zabaw, spacery) 

 Wypoczynku biernego (np. pikniki) 

 Przyrodniczą (np. zwiększanie bioróżnorodności) 

 Zieleni towarzyszącej zabudowie 

 Komunikacyjną (np. połączenie ważnych ciągów pieszych) 

 Inną, jaką?………………………………………………………………… 

 

2. Jaką funkcję chciałby Pan/Pani aby pełnił teren? (Proszę wskazać maksymalnie trzy 

odpowiedzi) 

 

 Sportową (np. siłownie na wolnym powietrzu, ścieżki rowerowe) 

 Wypoczynku czynnego (np. place zabaw, ścieżki spacerowe) 

 Rekreacyjną (np. plac wypoczynkowy, fontanna, hamaki, huśtawki) 

 Estetyczną (np. teren z zielenią urządzoną) 

 Edukacyjną (np. tablice informacyjne, ścieżki dydaktyczne) 

 Społeczną (np. plac z małą architekturą sprzyjający spotkaniom) 

 Usługową (np. regionalne sklepiki handlowe i usługowe) 

 Komunikacyjną (np. stworzenie nowych ciągów pieszych, miejsc 

parkingowych) 

 Inne, jakie?………………………………………………………………… 
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3. Które z problemów o charakterze przyrodniczym obserwuje Pan/Pani na terenie 

skweru (Proszę wskazać maksymalnie trzy odpowiedzi) 

 

 Zbyt mała ilość trawników, kwietników, rabat 

 Nieprawidłowy dobór gatunków roślin na rynku miasta 

 Mała ilość krzewów  

 Mała ilość drzew  

 Niska atrakcyjność pod kątem zieleni  

 Brak wyposażenie proekologicznego – budek lęgowych dla ptaków, poidełek 

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

 

4. Jak Pana/Pani zdaniem jest postrzegany skwer przez mieszkańców miejscowości?  

 

 Bardzo dobrze 

 Raczej dobrze 

 Raczej źle 

 Zdecydowanie źle 

 Nie wiem/Trudno powiedzieć 

 

5. Jakich elementów małej architektury lub obiektów najbardziej brakuje w 

miejscowości Kodrąb? (Proszę wskazać maksymalnie trzy odpowiedzi) 

 

 Altan/pergoli 

 Latarni 

 Kwietników 

 Ławek 

 Koszy na śmieci 

 Parkingów 

 Stojaków rowerowych 

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

 

6. Jakie działania wskazałby Pan/Pani jako potrzebne dla poprawy wizerunku 

omawianego terenu? (Proszę wskazać maksymalnie cztery odpowiedzi) 

 

 Remont chodnika, budowa nowych ciągów pieszych 

 Wykonanie nowych nasadzeń z drzew i krzewów 

 Wyposażenie terenu w nowe elementy małej architektury tj.: pergole, trejaże, 

ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne itd. 

 Wyposażenie terenu w elementy proekologiczne tj. budki lęgowe dla ptaków, 

poidełka 

 Przebudowa placu zabaw – wyposażenie w nowe elementy, ogrodzenie placu 

 Stworzenie miejsc dla drobnych sklepików usługowo-handlowych 

 Poprawa oświetlenia w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników 

 Inne, jakie?………………………………………………………………… 
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Rysunek 1: Teren skweru objęty badaniem ankietowym (źródło: google.com/maps) 


