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Ankieta pt.: ANKIETA DOTYCZĄCA PROJEKTU PLANU MIEJSCOWEGO DLA TERENÓW PRZY ULICY
POZNAŃSKIEJ W CZAPURACH

Ankieta jest anonimowa i zostanie dołączona do dokumentacji planistycznej związanej z opracowaniem planu miejscowego.

Łączna liczba przesłanych ankiet: 21

Pytanie nr 1: Czy należy umożliwić prowadzenie działalności gospodarczo – usługowej (wyznaczyć tereny
zabudowy mieszkaniowo – usługowej) na tym terenie, w szczególności wzdłuż ulicy Poznańskiej?

[należało wybrać dokładnie jedną odpowiedź]

Wyniki głosowania

1. TAK
42.86% [liczba głosów: 9]

2. NIE
57.14% [liczba głosów: 12]

Pytanie nr 2: W przypadku umożliwienia prowadzenia działalności gospodarczo – usługowej na tym
terenie (zabudowa mieszkaniowo – usługowa), w szczególności wzdłuż ulicy Poznańskiej, jakiego rodzaju
mogłaby to być działalność?

[należało wybrać dokładnie jedną odpowiedź]

Wyniki głosowania

1. Opis
100% [liczba głosów: 21]

Komentarze:

1. rekreacyjno-kulturowa dla dzieci i dorosłych np. sala zabaw, zajęcia taneczne itp.dla dzieci, siłownia/klub fitness, mała gastronomia
np. kawiarnia/pub,restauracja

2. apteka, warzywniak, rzeźnik, piekarnia
3. drobne usługi handlowe
4. Rozrykowa, Gastronomiczna, Kawiarniana
5. Drobne uslugi.(autonaprawa)nie wielkopowierzchniowy handel
6. nieuciążliwa
7.  
8. usługi kosmetyczne/fryzjerskie, biura, placówki edukacyjne, kwiaciarnia, apteka itp
9.  

10. żadna
11. Edukacyjna
12. nie
13. Drobne nieuciążliwe usługi
14.  
15. Nie ma takiej potrzeby, ani możliwości przy aktualnej zabudowie
16. Nie dotyczy
17. Tylko działalność kulturalno - rekreacyjna ( kawiarnia, restauracja, pływalnia, fitness, itp.)
18. tylko rekreacja, lodziarnia itp.
19. Działalnosc nisko uciążliwa, rekreacyjna
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20. Ewentualnie działalność związana z aktywnym wypoczynkiem w zwiazana z bliskością rzeki i terenu spacerowego
21. Restauracja, cukiernia, kawiarnia

Pytanie nr 3: Czy należy zmienić ustaloną w obecnym planie drogę wewnętrzną 12 KDW o szerokości 6,0
m na drogę publiczną, co związane byłoby z jej poszerzeniem do 8,0 m?

[należało wybrać dokładnie jedną odpowiedź]

Wyniki głosowania

1. TAK
33.33% [liczba głosów: 7]

2. NIE
66.67% [liczba głosów: 14]

Pytanie nr 4: Czy należy przewidzieć podział działek budowlanych na mniejsze działki?

[należało wybrać dokładnie jedną odpowiedź]

Wyniki głosowania

1. TAK
33.33% [liczba głosów: 7]

2. NIE
66.67% [liczba głosów: 14]

Pytanie nr 5: W przypadku umożliwienia podziału działek budowlanych na mniejsze, jaka wielkość działki
byłaby najlepsza?

[należało wybrać dokładnie jedną odpowiedź]

Wyniki głosowania

1. Opis
100% [liczba głosów: 21]

Komentarze:

1.  
2. 500
3. Nie dotyczy
4.  
5. 900
6. 600
7.  
8. ok 600 m2 i większe
9. 600

10. żadna
11. Nie
12. nie
13. 600 m2
14.  
15. Nie ma takiej potrzeby, ani możliwości
16. Nie dotyczy
17. minimum 1000 m2
18. 600m2
19. 600m2
20. 1000m2
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21. 700m

Pytanie nr 6: Metryczka - osoba wypełniająca ankietę:

[należało wybrać dokładnie jedną odpowiedź]

Wyniki głosowania

1. posiada lub użytkuje nieruchomości na obszarze projektu planu miejscowego
61.9% [liczba głosów: 13]

2. nie posiada i nie użytkuje nieruchomości na obszarze projektu planu miejscowego
38.1% [liczba głosów: 8]
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