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WYDZIAŁ  GOSPODARKI  PRZESTZENNEJ   
I OCHRONY ŚRODOWISKA I NIERUCHOMOŚCI         

                 Załącznik Nr 2 do 
                     Zarządzenia Nr 1089/VI/2021 r. 

        Burmistrza Gołdapi 

                                                                                                                                                         z dnia 14.06.2021 r.  

ANKIETA 
dotycząca planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego nad rzeką 

Gołdapą między ulicami: Generała Sikorskiego, Różaną i Lipową. 
 

KORZYSTANIE ZE SZPITALÓWY 

1. Czy korzystasz z terenu, którego dotyczy ankieta ?  

 

□ tak, często (kilka razy w tygodniu) □ tak, rzadko (kilka razy w miesiącu)   

 

□ tak, sporadycznie (kilka razy w roku) □ nie korzystam  

 

2. W jakich celach korzystasz z terenu, którego dotyczy ankieta? (pytanie nie dotyczy osób, które w 

poprzednim pytaniu udzieliły odpowiedzi "nie korzystam")  

□ w celach komunikacyjnych (przechodzę/przejeżdżam tędy do centrum)       □ uprawianie sportu  

□ w celach wypoczynkowych (spaceruję, itp.) □ wyprowadzam psa     □ spotykam się ze znajomymi            

□ inne (jakie) ? .............................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Które elementy obecnego zagospodarowania terenu SZPITALÓWY należy bezwzględnie 

uszanować?  

□ nadbrzeże wzdłuż rzeki Gołdapy    □ skupiska starych drzew   □ rozległe tereny zieleni nieurządzonej   

GPO 



 

2 

 

□ inne (jakie)?................................................................................................................................................... 

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

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

 

4. Które elementy terenu SZPITALÓWY wymagają zmiany i zagospodarowania innego niż dziś? 

□ ciągi piesze   □ bezpośredni teren przy pumptracku       □ nadbrzeże wzdłuż rzeki Gołdapy 

□ bagno przy wjeździe na teren Szpitalówy od strony Green Velo    

□ skarpa wzdłuż bloków na ul. Paderewskiego   □ teren w bezpośrednim sąsiedztwie Szpitala 

 
Inne (jakie) ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..................................................................... 
 

5. Jakie funkcje Twoim zdaniem powinien spełniać teren SZPITALÓWY? 

□ miejsce zarówno biernego jak i aktywnego wypoczynku (np. uprawianie sportu, oglądanie zawodów na 

pumptracku) 

□ miejsce spotkań    

□ miejsce organizacji festynów, pikników, imprez plenerowych itp.   

□ inne jakie?...................................................................................................................................................... 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

7. Jakie aktywności chciałabyś/chciałbyś móc uprawiać w na SZPITALÓWIE ? 

□ spacerowanie   □ spotkania ze znajomymi   

□ wypoczynek    □ piknikowanie/grillowanie  

□ bieganie    □ kajakarstwo (rzeką Gołdapą) 

□ udział w imprezach plenerowych □ zabawa z dziećmi  

□ inne (jakie) ?  .......................................................................................................................................... 

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

 

8. Jakie elementy infrastruktury chciałabyś/chciałbyś odnaleźć na terenie przyszłej SZPITALÓWY ? 

Jakie ?  ................................................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………...................................................................... 

 

UKŁAD KOMUNIKACYJNY 

9. Co należy zmienić w układzie komunikacyjnym tego terenu? 

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

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

…………………………………………………………………………….................................................................... 
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10. Czy Twoim zdaniem potrzebne są parkingi na terenie SZPITALÓWY? 

□ tak    □ nie   □ nie wiem/nie mam zdania 

 

11. Czy Twoim zdaniem ul. Lipowa na odcinku od Szpitala do zabudowań przy ul. Lipowa 6 powinna 

być wyłączona z ruchu samochodowego? 

□ tak    □ nie   □ nie wiem/nie mam zdania 

ZABUDOWA MIESZKANIOWA 

12. Czy widzisz potrzebę wprowadzenia na terenie Szpitalówy nowej zabudowy mieszkaniowej jedno 

lub wielorodzinnej, usługowej jako uzupełnienie już istniejącej? 

□ tak    □ nie 

13. Jeżeli w poprzednim pytaniu odpowiedziałeś „tak” to o jaki rodzaj zabudowy należy uzupełnić 

istniejącą zabudowę? 

□ jednorodzinna  □ wielorodzinna  □ usługowa   

 

OKOLICE GOŁDAPY 

14. Jak powinny być zagospodarowane brzegi rzeki Gołdapy? 

□ powinny pozostać bez zmian - w formie nieużytków i zieleni nieurządzonej  

□ park/bulwar wzdłuż rzeki wraz z obiektami rekreacyjnymi, turystycznymi i sportowymi   

□ tereny zabudowane wraz z zielenią urządzoną o ograniczonym dostępie dla mieszkańców   

□ w inny sposób (jaki?)…………………………………………………………………………………………………  

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

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

 

15. Jakie problemy uważasz za najważniejsze do rozwiązania na terenie, którego dotyczy ankieta? 

□ jest niebezpiecznie po zmroku □ jest zbyt dużo śmieci  □ nie ma co tu robić  

□ brak jest oświetlenia    □ nie mam zdania  

□ inne …………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

 

16. Preferowana przez Ciebie forma wypoczynku?  

□ z rodziną   □ z grupą znajomych 

□ z partnerem/partnerką □ z dziećmi 

□ samotnie   □ z psem lub innym zwierzęciem 

□ treningi zorganizowane □ inne …………………………………………………………………………........ 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 



 

4 

 

17. Gdzie w Gołdapi najczęściej spędzasz  wolny czas?  
…………………………………………………………………………………………………………..……….…………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

18. Twoje miejsce zamieszkania?  

□ mieszkam w pobliżu obszaru objętego planem „SZPITALÓWA” 

□ mieszkam w innej części Gołdapi 

□ mieszkam poza Gołdapią 

 

19. Płeć  

□ kobieta □ mężczyzna 

 

20. Grupa wiekowa  

□ poniżej 18 lat □ 18-29 lat □ 30-39 lat □ 40-49 lat □ 50 lat i powyżej 

 

21. Wykształcenie 

□ podstawowe  □ gimnazjalne  □ średnie/zawodowe □ wyższe 

 

 

Dziękujemy za Twój głos. 
                       ……………………………………………………………………………………………… 

 

Ankieta jest anonimowa i ma na celu rozpoznanie i zebranie preferencji mieszkańców miasta Gołdap, 

dotyczących przyszłego zagospodarowania obszaru położonego nad rzeką Gołdapą między ulicami: 

Generała Sikorskiego, Różaną i Lipową Pomóż nam stworzyć ten dokument . 

Wypełnij ankietę i przekaż ją ankieterom lub zeskanuj i wyślij  do dnia 21 lipca 2021 na adres: pom@goldap.pl 

Ankietę można również wypełnić na stronie Urzędu Miejskiego w Gołdapi https://portal.goldap.pl/ w zakładce 

„KONSULTACJE SPOŁECZNE” dotyczące: Plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 

nad rzeką Gołdapą między ulicami: Generała Sikorskiego, Różaną i Lipową. 
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