
RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
PRZEPROWADZONYCH METODĄ BADANIA
ANKIETOWEGO, DOTYCZĄCEGO PLANOWANIA
PRZESTRZENNEGO W GMINIE LEŚNA

Obszar badania: Gmina Leśna

Termin realizacji badania: 3 marzec – 21 kwiecień 2021 r.



SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI
Cele i założenia przeprowadzonego badania
Narzędzia badawcze i organizacja badania

CZĘŚĆ I. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNO-KRAJOBRAZOWE GMINY LEŚNA
1. ZABUDOWA MIESZKANIOWA
Pytanie 1.1

Czy Pana/Pani zdaniem, w gminie jest wystarczająca ilość terenów przeznaczonych na cele zabudowy
mieszkaniowej?

Pytanie 1.2
Tworzenie nowych terenów mieszkaniowych wiąże się z ich uzbrojeniem i zapewnieniem dostępu do usług
komunalnych (drogi, wodociągu, kanalizacji, odbioru odpadów).

2. KRAJOBRAZ KULTUROWY
Pytanie 1.2

Czy Twoim zdaniem krajobraz kulturowy gminy Leśna podlega wystarczającej ochronie?

Czy poziom ochrony krajobrazu powinien być zróżnicowany w różnych miejscach gminy?
Pytanie 2.2

Proszę wskazać miejscowości, których krajobraz powinien podlegać większej ochronie niż obecnie:

Pytanie 2.3
Które elementy leśniańskiego krajobrazu są najcenniejsze?
Układy osadnicze, osiedla wiejskie
Obiekty architektury i budownictwa drewnianego przysłupowego
Przyroda
Ukształtowanie terenu

3. OCHRONA PRZYRODY, PROBLEM SUSZY I POWODZI
Pytanie 3.1

Czy gmina powinna wprowadzić do dokumentów planistycznych zapisy nakazujące inwestorom/właścicielom
przechwytywanie i zagospodarowanie wody deszczowej na swojej działce (np. poprzez oczka wodne,
zbiorniki retencyjne, ogrody deszczowe itp.), tak by obniżyć ryzyko występowania suszy i powodzi w
przyszłości?

Pytanie 3.2
Czy ma Pan/Pani inne pomysły na zagospodarowanie wody deszczowej na działce? Jeśli tak, to jakie?

CZĘŚĆ II. PRZESTRZEŃ W MIEŚCIE LEŚNA

1. ESTETYKA CENTRUM LEŚNEJ
Pytanie 1.1

Jak Pan/Pani ocenia wygląd historycznego centrum Leśnej? Proszę zaznaczyć odpowiedź na skali, gdzie:
1-bardzo źle, 5 - bardzo dobrze

Pytanie 1.2
Co Pana/Pani zdaniem należy poprawić, żeby Rynek Leśnej stał się ładniejszy i bardziej reprezentacyjny?
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2. ZAGOSPODAROWANIE FUNKCJONALNE RYNKU
Pytanie 2.1

Czy na leśniańskim Rynku powinno być więcej zieleni?

Pytanie 2.2
Ile miejsc parkingowych powinno być na leśniańskim rynku?

Pytanie 2.3
Czy na leśniańskim Rynku powinny być płatne miejsca parkingowe wymuszające krótsze postoje?

Pytanie 2.4
Czy na leśniańskim Rynku powinno być miejsce na ogródek gastronomiczny/ kawiarnię?

Pytanie 2.5
Czy na leśniańskim Rynku powinny być miejsca parkingowe dla rowerów?

3. NAJWIĘKSZY PROBLEM W CENTRUM LEŚNEJ
Pytanie 3.1 i 3.2

Proszę napisać jaki Pana/Pani zdaniem jest największy problem w centrum miasta?
Proszę napisać jak Pana/Pani zdaniem, można by było go rozwiązać.

4. REWITALIZACJA CENTRUM LEŚNEJ
Pytanie 4.1

Remont elewacji, ukwiecenie budynków, ujednolicenie stylistyczne szyldów i reklam

Pytanie 4.2
Po przeniesieniu większości pracy Urzędu Miejskiego do biurowca na ul. Orzeszkowej, Ratusz mógłby pełnić
funkcje centralnego punktu w gminie nie tylko dla mieszkańców, ale też turystów czy usługodawców. Na
przykład mogłyby tam być takie usługi jak: muzeum historii Leśnej, informacja turystyczna, galeria produktów
lokalnych i usług turystycznych.

Pytanie 4.3
Nowe elementy małej architektury i zieleń wysoka na Rynku i w śródmieściu, podkreślające historyczność
leśniańskiego rynku i poprawiające estetykę.

Pytanie 4.4
Uruchomienie, we współpracy z podmiotami prywatnymi, plenerowej, sezonowej kawiarni na Rynku.

5. FINANSOWANIE ZMIAN
Pytanie 5.1

Czy gmina powinna sfinansować zaproponowane zmiany?
Proszę uzasadnić swoją odpowiedź w punkcie 5.1:

6. PRZESTRZEŃ PUBLICZNA
Pytanie 6.1

Jakich terenów i/lub obiektów dostępnych publicznie najbardziej brakuje w przestrzeni miasta Leśna?

Pytanie 6.2
Jak często korzystasz z publicznych terenów rekreacyjnych? (parki, place zabaw, boiska itp.)?

7. REWITALIZACJA DOLWISU
Utworzenie na terenie Dolwisu całodobowego płatnego parkingu strzeżonego (monitoring) po wyburzeniu
zniszczonych hali produkcyjnych. Poprawienie dostępności na cele produkcji i usług pozostałych budynków
Dolwisu oraz zapewnienie ciągów komunikacyjnych między budynkami:

Pytanie 7.1
Funkcje mieszkaniowe
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Pytanie 7.2
Parking płatny monitorowany

Pytanie 7.3
Parking bezpłatny monitorowany

Pytanie 7.4
Miejsca pracy (małe i średnie firmy)

Pytanie 7.5
Usługi sportowe, rekreacyjne

Pytanie 7.6
Usługi kulturalne i społeczne (koncerty, wystawy)

Pytanie 7.7
Hala targowa

Pytanie 7.8
Atrakcje turystyczne będące miejscami pracy dla mieszkańców

Pytanie 7.9
Warsztaty i pracownie rozwijające umiejętności i talenty mieszkańców

Pytanie 7.10
Inne, jakie?

Pytanie 7.11
Czy byłaby Pani/ byłby Pan zainteresowana/ zainteresowany zakupem, dzierżawą lub użyczeniem
pomieszczeń/ przestrzeni w Dolwisie, jeśli tak, to na jakie cele?

Pytanie 7.12
Jeśli Pan/Pani zaznaczył/a jedną z opcji w punkcie 7.11 proszę podać więcej szczegółów i opisać swoje
potrzeby:

INFORMACJE O RESPONDENTACH
Metryka

PODSUMOWANIE I WNIOSKI Z ANKIETY
Wnioski

SPIS WYKRESÓW
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Działanie konsultacyjne zostało przeprowadzone w ramach projektu „WSPÓLNA PRZESTRZEŃ
– partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach”, realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Cele i założenia przeprowadzonego badania
Badanie ankietowe zostało zaplanowane i przeprowadzone w ramach pogłębionych konsultacji
społecznych odbywających się w ramach opracowywania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w gminie Leśna, a badanie było skierowane do jej mieszkańców.

Głównym celem było zebranie opinii interesariuszy na temat:

● zagospodarowania przestrzenno-krajobrazowego Gminy Leśna,
● obecnego stanu przestrzeni miejskiej w mieście Leśna,
● zebranie opinii nt. proponowanych rozwiązań dla przestrzeni miejskiej Leśnej.

Narzędzia badawcze i organizacja badania
Badanie przeprowadzono za pomocą kwestionariusza ankiety stanowiącej załącznik do
niniejszego raportu (Załącznik 1). Ankieta Podzielona została na dwie główne części oraz na
pytanie dot. informacji o ankietowanych.

Część I. Zagospodarowanie przestrzenno-krajobrazowe Gminy Leśna składa się z 11 pytań
dotyczących:

● zabudowy mieszkaniowej,
● krajobrazu kulturowego,
● ochrony przyrody i problemom suszy i powodzi w gminie Leśna.

Część II. Przestrzeń w mieście Leśna składa się z 31 pytań dotyczących:
● estetyki centrum miasta,
● zagospodarowaniu funkcjonalnego rynku,
● największych problemów w centrum miasta,
● rewitalizacji centrum Leśnej,
● finansowaniu zmian,
● przestrzeni publicznej,
● rewitalizacji dolwisu.

W badaniu łącznie wzięło udział 216 osób, jednak nie wszystkie osoby odpowiedziały na każde
z pytań. Ankieta była dostępna od 3 marca do 21 kwietnia 2021 r.
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CZĘŚĆ I. ZAGOSPODAROWANIE
PRZESTRZENNO-KRAJOBRAZOWE GMINY LEŚNA

1. ZABUDOWA MIESZKANIOWA

Pytanie 1.1

Czy Pana/Pani zdaniem, w gminie jest wystarczająca ilość terenów przeznaczonych na
cele zabudowy mieszkaniowej?
Na pytanie odpowiedziało 207 osób.

Odpowiedzi respondentów są podzielone. 35% uważa, że terenów przeznaczonych pod
zabudowę mieszkaniową jest za mało, niewiele mniej - 30%, że jest wystarczająco, a 28,5% nie
ma zdania. Zaledwie 6% uważa, że jest ich za dużo.

Warto zauważyć, że osoby planujące sprzedaż nieruchomości zaznaczały częściej, że jest za
mało terenów pod zabudowę (6 z 8 osób), jednak grupa ta jest zbyt mała, by wyciągać wnioski
ogólne.

Wykres 1. Czy Pana/Pani zdaniem, w gminie jest wystarczająca ilość terenów przeznaczonych na cele zabudowy
mieszkaniowej?

Źródło: Fundacja Sendzimira

Pytanie 1.2

Tworzenie nowych terenów mieszkaniowych wiąże się z ich uzbrojeniem
i zapewnieniem dostępu do usług komunalnych (drogi, wodociągu, kanalizacji, odbioru
odpadów).
Na pytanie odpowiedziało 205 osób.

W porównaniu z pytaniem 1.1 więcej osób pozwoliłoby na dopuszczenie nowej zabudowy
mieszkaniowej niezależnie od dostępu do usług komunalnych - 45%. Z kolei 32% ograniczyłaby
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nową zabudowę wyłącznie do miejsc z dobrym dostępem do infrastruktury. 23% nie ma zdania na
ten temat.

Wykres 2. Tworzenie nowych terenów mieszkaniowych wiąże się z ich uzbrojeniem i zapewnieniem dostępu do usług
komunalnych (drogi, wodociągu, kanalizacji, odbioru odpadów).

Źródło: Fundacja Sendzimira

2. KRAJOBRAZ KULTUROWY

Pytanie 1.2

Czy Twoim zdaniem krajobraz kulturowy gminy Leśna podlega wystarczającej ochronie?
Na pytanie odpowiedziało 206 osób.

Ponad 2/3 respondentów uważa, że krajobraz kulturowy gminy nie jest wystarczająco chroniony,
a poniżej niż 1/3, że obecne regulacje są wystarczające. Pojedyncze osoby mają inne zdanie,
bądź jego brak.

Wykres 3. Czy Twoim zdaniem krajobraz kulturowy gminy Leśna podlega wystarczającej ochronie?

Źródło: Fundacja Sendzimira

Czy poziom ochrony krajobrazu powinien być zróżnicowany w różnych miejscach gminy?
Na pytanie odpowiedziało 206 osób.

7



Nieco ponad 2/3 respondentów uważa, że stopień ochrony krajobrazu w gminie powinien być
zróżnicowany, w zależności od konkretnego miejsca. Nieco mniej, bo 1/3, uważa że cały teren
gminy powinien podlegać ochronie.

Wykres 4. Czy poziom ochrony krajobrazu powinien być zróżnicowany w różnych miejscach gminy?

Źródło: Fundacja Sendzimira

Pytanie 2.2

Proszę wskazać miejscowości, których krajobraz powinien podlegać większej ochronie niż
obecnie:
Na pytanie odpowiedziało 194 osób. Pytanie wielokrotnego wyboru.

Wśród miejsc, których krajobraz powinien podlegać ochronie, najczęściej wymieniano Leśną -
niemal 2/3 respondentów zaznaczyło w odpowiedziach to miasto. Około 1/3 osób wymieniło
również Miłoszów (40,2%), Złotniki Lubańskie (39,2%), Świecie (36,1%) oraz Grabiszyce
(35,1%). Pojawiały się również inne miejscowości wskazane na wykresie.

Większość mieszkańców zaznaczała więcej niż jedną odpowiedź. Warto zauważyć,
że mieszkańcy Leśnej (117 respondentów oraz 7 osób mieszkających w Smolniku) znacznie
częściej wymieniało Leśną jako wartą ochrony.

W przypadku mieszkańców obszarów wiejskich gminy nie można zidentyfikować, czy postępowali
podobnie - zaznaczając częściej swoje miejsce zamieszkania, bądź jego okolice. Taka zależność
może jednak występować, przez co statystyka odpowiedzi mogłaby ulec zmianie, gdyby
w ankiecie wzięło udział więcej osób z terenów wiejskich. Prawdopodobnym jest, że respondenci
wskazywali jako miejsce warte ochrony swoją miejscowość, bądź tereny im bliskie.
Aby potwierdzić tę hipotezę należałoby wykonać dodatkowe badania ilościowe, które
jednoznacznie wiązałyby respondentów z zamieszkiwaną miejscowością.
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Wykres 5. Proszę wskazać miejscowości, których krajobraz powinien podlegać większej ochronie niż obecnie:

Źródło: Fundacja Sendzimira

Pytanie 2.3

Które elementy leśniańskiego krajobrazu są najcenniejsze?
Na pytanie odpowiedziały 201 osób w przypadku przyrody i 202 osoby w pozostałych.

Najczęściej ocenianym pozytywnie (oceny 4 i 5) elementem krajobrazu była przyroda (łącznie
154 odpowiedzi pozytywnych), następnie ukształtowanie terenu (148 odpowiedzi pozytywnych)
oraz obiekty architektury i budownictwa (118 odpowiedzi pozytywnych). Z kolei układy osadnicze
i osiedla wiejskie dostały najwięcej ocen średnich (3) - może to wskazywać na brak zdania w tym
zakresie, bądź braku wiedzy na ich temat.
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Wykres 6. Które elementy leśniańskiego krajobrazu są najcenniejsze?

Źródło: Fundacja Sendzimira

3. OCHRONA PRZYRODY, PROBLEM SUSZY I POWODZI

Pytanie 3.1

Czy gmina powinna wprowadzić do dokumentów planistycznych zapisy nakazujące
inwestorom/właścicielom przechwytywanie i zagospodarowanie wody deszczowej na
swojej działce (np. poprzez oczka wodne, zbiorniki retencyjne, ogrody deszczowe itp.),
tak by obniżyć ryzyko występowania suszy i powodzi w przyszłości?
Na pytanie odpowiedziały 201 osób.

Łącznie ponad 80% respondentów uważa, że takie regulacje powinny być wprowadzone.
W tym: 55% uważa, że powinny mieć one formy jedynie zachęt, nie nakazów, a 26%, że
powinno się zawierać takie zapisy w dokumentach planistycznych gminy. Zaledwie 12%
twierdzi, że gmina nie powinna wprowadzać takich regulacji, a 6% nie ma zdania.
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Wykres 7. Czy gmina powinna wprowadzić do dokumentów planistycznych zapisy nakazujące inwestorom/właścicielom
przechwytywanie i zagospodarowanie wody deszczowej na swojej działce?

Źródło: Fundacja Sendzimira

Pytanie 3.2

Czy ma Pan/Pani inne pomysły na zagospodarowanie wody deszczowej na działce?
Jeśli tak, to jakie?
Na pytanie odpowiedziało 27 osób. Pytanie otwarte.

Wśród pomysłów respondentów najczęściej pojawiały się kwestie ponownego wykorzystania
i zagospodarowania wody opadowej (do podlewania ogródków, wykorzystania w toalecie itp.)
oraz mała retencja (głównie ogrody deszczowe). Zwracano również uwagę, że powinno się
zachęcać mieszkańców do zagospodarowania wody deszczowej np. poprzez dofinansowanie.
Część głosów wskazywała również na zagospodarowanie zieleni (ograniczenie wycinek drzew
i koszenia trawników) oraz na budowę zbiorników retencyjnych.

Wśród pozostałych pomysłów pojawiły się: „zastawki na rowach melioracyjnych”, „ograniczenie
działalności kopalń” oraz „zobligowania koncernów do rewitalizacji zdewastowanych terenów”.
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Wykres 8. Czy ma Pan/Pani inne pomysły na zagospodarowanie wody deszczowej na działce? Jeśli tak, to jakie?

Źródło: Fundacja Sendzimira

CZĘŚĆ II. PRZESTRZEŃ W MIEŚCIE LEŚNA

1. ESTETYKA CENTRUM LEŚNEJ

Pytanie 1.1

Jak Pan/Pani ocenia wygląd historycznego centrum Leśnej? Proszę zaznaczyć
odpowiedź na skali, gdzie: 1-bardzo źle, 5 - bardzo dobrze
Na pytanie odpowiedziało 180 osób.

Najwięcej jest odpowiedzi negatywnych (1 i 2) - łącznie 44%. Historyczne centrum średnio ocena
38% respondentów a pozytywnie (4 i 5) zaledwie 18%.
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Wykres 9. Jak Pan/Pani ocenia wygląd historycznego centrum Leśnej? Proszę zaznaczyć odpowiedź na skali, gdzie:
1-bardzo źle, 5 - bardzo dobrze

Źródło: Fundacja Sendzimira

Pytanie 1.2

Co Pana/Pani zdaniem należy poprawić, żeby Rynek Leśnej stał się ładniejszy i bardziej
reprezentacyjny?
Na pytanie odpowiedziało 207 osób. Pytanie wielokrotnego wyboru.

Większość osób wskazała na potrzebę remontu kamienic (81%) oraz na większą ilość zieleni
(70%). Około połowa respondentów (52%) uważa, że potrzebne są nowe elementy małej
architektury, a 42,5%, że należy ujednolicić szyldy i reklamy w mieście.

Pośród pozostałych odpowiedzi często wskazywano na problem zaśmiecenia i nieczystości,
znanych lokalnej społeczności osobom spożywającym alkohol w centrum, braku jednolitej
estetyki (mała architektura, kolorystyka), małej ilości zieleni i usług.

Co ciekawe, odpowiedzi pokazują, że obecni przedsiębiorcy dostrzegają potrzebę ujednolicenia
szyldów i estetyki przestrzeni publicznej - 22 osoby z 38 deklarujących bycie przedsiębiorcą
zaznaczyło odpowiedź dotyczącą szyldów i reklam.
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Wykres 10. Co Pana/Pani zdaniem należy poprawić, żeby Rynek Leśnej stał się ładniejszy i bardziej reprezentacyjny?

Źródło: Fundacja Sendzimira

2. ZAGOSPODAROWANIE FUNKCJONALNE RYNKU

Pytanie 2.1
Czy na leśniańskim Rynku powinno być więcej zieleni?
Na pytanie odpowiedziało 208 osób.

Zdecydowana większość respondentów uważa, że na rynku Leśnej powinno być więcej zieleni.
Zaledwie 6% uważa, że nie powinno, a 5% nie ma zdania.
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Wykres 11. Czy na leśniańskim Rynku powinno być więcej zieleni?

Źródło: Fundacja Sendzimira

Pytanie 2.2

Ile miejsc parkingowych powinno być na leśniańskim rynku?

Na pytanie odpowiedziało 208 osób.

Połowa respondentów uważa obecną liczbę miejsc parkingowych za wystarczającą.
25% chciałoby ich więcej, 19% mniej, a 5% nie ma zdania w tej kwestii.

Wykres 12. Czy na leśniańskim Rynku powinno być więcej zieleni?

Źródło: Fundacja Sendzimira

Pytanie 2.3

Czy na leśniańskim Rynku powinny być płatne miejsca parkingowe wymuszające
krótsze postoje?
Na pytanie odpowiedziało 207 osób.

56% respondentów jest przeciwna płatnym miejscom parkingowym, 40% popiera ten pomysł,
a 4% nie ma zdania.
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Wykres 13. Czy na leśniańskim Rynku powinny być płatne miejsca parkingowe wymuszające krótsze postoje?

Źródło: Fundacja Sendzimira

Pytanie 2.4

Czy na leśniańskim Rynku powinno być miejsce na ogródek gastronomiczny/ kawiarnię?
Na pytanie odpowiedziało 207 osób.

Zdecydowana większość osób - niemal 9/10 respondentów, uważa że ogródki gastronomiczne,
lub kawiarnie na rynku w Leśnej to dobry pomysł. Zaledwie 6% jest przeciwna,
a 5% nie ma zdania.

Wykres 14. Czy na leśniańskim Rynku powinno być miejsce na ogródek gastronomiczny/ kawiarnię?

Źródło: Fundacja Sendzimira
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Pytanie 2.5

Czy na leśniańskim Rynku powinny być miejsca parkingowe dla rowerów?
Na pytanie odpowiedziało 208 osób.

Zdecydowana większość osób - niemal 9/10 respondentów, uważa że miejsca parkingowe dla
rowerów na rynku to dobry pomysł. Brak zdania w tej kwestii wyraziło 7% respondentów,
a zaledwie 3% jest przeciwna.

Wykres 15. Czy na leśniańskim Rynku powinny być miejsca parkingowe dla rowerów?

Źródło: Fundacja Sendzimira

3. NAJWIĘKSZY PROBLEM W CENTRUM LEŚNEJ

Pytanie 3.1 i 3.2

Proszę napisać jaki Pana/Pani zdaniem jest największy problem w centrum miasta?
Na pytanie odpowiedziało 128 osób. Pytanie otwarte. Zawarte w kolumnie „problemy”.

Proszę napisać jak Pana/Pani zdaniem, można by było go rozwiązać.
Na pytanie odpowiedziało 109 osób. Pytanie otwarte. Zawarte w kolumnie „pomysły”.

Problem Pomysły

osoby nadużywające alkoholu

● monitoring,
● kontrole policji,
● egzekwowanie prawa,
● wsparcie społeczne i pomoc w trudnej

sytuacji

zaśmiecenie i nieporządek
● więcej koszy na śmieci,
● edukacja dot. sprzątania po psach

zniszczone elewacje ● dofinansowanie renowacji kamienic

niedobór zieleni i nadmiar betonu ● nowe trawniki, donice, klomby i nasadzenia

nadmierny ruch kołowy (w tym ciężarowy i
terenowy)

● reorganizacja przestrzeni,
● płatne parkingi,
● zakazać poruszania się Quadami w całej
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gminie i kary

miejsca parkingowe

sprzeczne opinie:
● więcej miejsc parkingowych/rozbudowa

drogi
● mniej miejsc parkingowych/zamknięcie

drogi

przestrzeń publiczna i estetyka

● nowe usługi i gastronomia
● preferencyjne stawki najmu dla

przedsiębiorców,
● ujednolicenie kolorystyki
● ujednolicenie szyldów,
● nowe toalety publiczne (np. w budynku

urzędu),
● ukwiecenie okien kamienic
● wprowadzenie odpowiednich regulacji

planistycznych

smog ● dofinansowanie wymiany pieców

Brak jednego spójnego pomysłu na przyszłość
Dolwisu ● profesjonalne konsultacje społeczne

brak dostępności dla niepełnosprawnych, seniorów i
osób z dziećmi

● przystosowanie przestrzeni do potrzeb tych
osób (odpowiednie ukształtowanie
nawierzchni, odpowiednie szerokości,
infrastruktura, mała architektura)

4. REWITALIZACJA CENTRUM LEŚNEJ

Pytanie 4.1

Remont elewacji, ukwiecenie budynków, ujednolicenie stylistyczne szyldów i reklam
Na pytanie odpowiedziało 205 osób.

Nieco ponad połowa (52%) respondentów uważa remont elewacji i poprawę estetyki przestrzeni
w Leśnej za bardzo potrzebne, 41,5% za przydatne. Zaledwie 2% uważa, że nie należy nic robić,
a dla 5% ten temat jest obojętny.
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Wykres 16. Remont elewacji, ukwiecenie budynków, ujednolicenie stylistyczne szyldów i reklam

Źródło: Fundacja Sendzimira

Pytanie 4.2

Po przeniesieniu większości pracy Urzędu Miejskiego do biurowca na ul. Orzeszkowej,
Ratusz mógłby pełnić funkcje centralnego punktu w gminie nie tylko dla mieszkańców,
ale też turystów czy usługodawców. Na przykład mogłyby tam być takie usługi jak:
muzeum historii Leśnej, informacja turystyczna, galeria produktów lokalnych i usług
turystycznych.
Na pytanie odpowiedziało 205 osób.

Niemal połowa respondentów (46%) uważa nadanie budynkowi ratusza nowych funkcji za
przydatne, 1/3 za bardzo potrzebne. Z kolei 7% uważa ten pomysł za niepotrzebny, a 10%
jest obojętne.

Wykres 17. Nowe funkcje budynku ratusza.

Źródło: Fundacja Sendzimira

Pytanie 4.3

Nowe elementy małej architektury i zieleń wysoka na Rynku i w śródmieściu,
podkreślające historyczność leśniańskiego rynku i poprawiające estetykę.
Na pytanie odpowiedziało 205 osób.
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Większość respondentów (58,5%) uważa, że nowe elementy małej architektury na rynku
w Leśnej są bardzo potrzebne, 35% widzi je jako przydatne. Dla 5% respondentów jest to
obojętne, a 3 osoby (1,5%) uważa, że takie elementy są zbędne.

Wykres 18. Nowe elementy małej architektury i zieleń wysoka na Rynku i w śródmieściu, podkreślające historyczność
leśniańskiego rynku i poprawiające estetykę.

Źródło: Fundacja Sendzimira

Pytanie 4.4

Uruchomienie, we współpracy z podmiotami prywatnymi, plenerowej, sezonowej
kawiarni na Rynku.
Na pytanie odpowiedziało 204 osoby.

1/3 respondentów (66,7%) uważa, że plenerowa kawiarnia na rynku Leśnej jest bardzo
potrzebna, 27,5% uważa, że byłaby przydatna. Dla 5% respondentów jest to obojętne, a 2 osoby
(1%) uważa, że takie elementy są zbędne.

Wykres 19. Uruchomienie, we współpracy z podmiotami prywatnymi, plenerowej, sezonowej kawiarni na Rynku:

Źródło: Fundacja Sendzimira
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5. FINANSOWANIE ZMIAN

Pytanie 5.1

Czy gmina powinna sfinansować zaproponowane zmiany?
Na pytanie odpowiedziało 201 osób.

Niemal wszyscy respondenci uważają, że gmina powinna finansować zmiany - 63,7% uważa,
że przy współfinansowaniu ze strony firm i dotacji zewnętrznych, 10,9%, że gmina powinna
w całości finansować te zmiany, a 9,5% widzi dofinansowanie w formie ulg podatkowych. 2 osoby
(1%) twierdzą, że zmiany nie powinny być finansowane ze środków publicznych, a 12,4% nie ma
zdania.

Wśród pozostałych, pojedynczych odpowiedzi znalazły się (pisownia oryginalna):
● Dofinansowania z uni?
● finansowymi sprawami powinny sie zajmować osoby, ktore sie na tym znają, to nie jest

miejsce na demokracje
● Fundusze unijne w miarę mozliwosci
● partycypacja w kosztach przez: gminę maksymalnie 30%, środki zewnętrzne 50 %,

właściciele kamienic i firm 20 %
● Myślę , że większe dofinansowania z gminy oraz z uni były by świetnym rozwiązaniem

jako pomoc przy odnawiany starych kamienic ( tylko problem nie leży tylko w rynku, lecz w
większości Leśnej) dużo osób by skorzystało z pomocy odnowy budynków. Oczywiście
osoby, którym zależy by żyć w czystym i zadbanym miejscu.

Wykres 20. Czy gmina powinna sfinansować zaproponowane zmiany?

Źródło: Fundacja Sendzimira
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Proszę uzasadnić swoją odpowiedź w punkcie 5.1:
Na pytanie odpowiedziało 51 osób. Pytanie otwarte.

Główne uzasadnienia odpowiedzi:

Tak, ale przy współfinansowaniu ze strony firm i dotacji zewnętrznych
● współpraca sektora publicznego i prywatnego może dać najlepsze efekty,
● warto korzystać z dofinansowań zewnętrznych jeśli jest taka możliwość, szczególnie przy

nowych perspektywach finansowania (np. Nowy Zielony Ład)
● wykorzystanie różnych sposobów daje najlepsze efekty,
● nowe wymagania gminy powinny być dofinansowane, aby nie narażać przedsiębiorców na

zbyt duże koszta,
● takie działania mogą pozwolić wprowadzić zmiany przy ograniczonym budżecie gminy.

Tak, na zasadzie zwolnień podatkowych dla właścicieli kamienic i firm
● zachęcenie mieszkańców do dbania o wspólną przestrzeń (donice z kwiatami na

elewacjach, nowe nasadzenia).

Tak, w całości ze środków publicznych:
● finansowanie przez mieszkańców może być dla nich dużym ciężarem,
● brak zaangażowania mieszkańców.

6. PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

Pytanie 6.1

Jakich terenów i/lub obiektów dostępnych publicznie najbardziej brakuje w przestrzeni
miasta Leśna?
Na pytanie odpowiedziało 210 osób.

Najwięcej respondentów (45%) wskazało miejsca dla młodzieży jako te, których brakuje w Leśnej
najbardziej. 27% wskazało parki i skwery, a 9,5% stwierdza niewystarczającą liczbę wysokich
drzew. Od 5% do 3% uzyskały: miejsca do selektywnej zbiórki odpadów, infrastruktura sportowa,
place zabaw dla dzieci oraz miejsca parkingowe dla samochodów. Pojedyncze głosy wskazywały:
kawiarnię, miejsce spotkań, bądź kilka odpowiedzi.
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Wykres 21. Jakich terenów i/lub obiektów dostępnych publicznie najbardziej brakuje w przestrzeni miasta Leśna?

Źródło: Fundacja Sendzimira

Pytanie 6.2

Jak często korzystasz z publicznych terenów rekreacyjnych? (parki, place zabaw, boiska
itp.)?
Na pytanie odpowiedziało 207 osób.

Mieszkańcy Leśnej często korzystają z publicznych terenów rekreacyjnych - 1/3 respondentów
(37%) deklaruje, że odwiedzają je kilka razy w tygodniu, a 18% codziennie. Kilka razy w miesiącu
korzysta z nich 27.5%. Kilka razy w roku, lub wcale odpowiednio 12% i 5%.

Wykres 22. Jak często korzystasz z publicznych terenów rekreacyjnych? (parki, place zabaw, boiska itp.)?

Źródło: Fundacja Sendzimira
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7. REWITALIZACJA DOLWISU

Utworzenie na terenie Dolwisu całodobowego płatnego parkingu strzeżonego
(monitoring) po wyburzeniu zniszczonych hali produkcyjnych. Poprawienie dostępności
na cele produkcji i usług pozostałych budynków Dolwisu oraz zapewnienie ciągów
komunikacyjnych między budynkami:
Na pytanie odpowiedziało 201 osób.

Większość respondentów jest przychylna rewitalizacji terenu Dolwisu - 47% uważa, że jest to
bardzo potrzebne, a 36% że przydatne. Dla 14% ta kwestia jest obojętna, a 4 osoby (2%) są
przeciwne.

Wykres 23. Utworzenie parkingu strzeżonego po wyburzeniu zniszczonych hal produkcyjnych oraz poprawienie
dostępności pozostałych budynków Dolwisu.

Źródło: Fundacja Sendzimira

Poniższy wykres przedstawia skumulowane odpowiedzi z pytań 7.1 - 7.9 dotyczące przydatności
nowych funkcji, które mogłyby się znaleźć na zrewitalizowanym terenie Dolwisu, gdzie 1 to małą
przydatność, a 5 to wysoka przydatność.

Na pytanie 7.1 odpowiedziało 197 osób; 7.2 - 197; 7.3 - 193; 7.4 - 199; 7.5 - 200; 7.6 - 199;
7.7 - 200; 7.8 - 198; 7.9 - 199.
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Wykres 24. Proponowane funkcje na zrewitalizowanym terenie Dolwisu

Źródło: Fundacja Sendzimira
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Pytanie 7.10

Inne, jakie?
Na pytanie odpowiedziało 25 osób. Pytanie otwarte.

Wśród odpowiedzi respondentów najczęściej pojawiały się:
● basen - 7 głosów,
● skatepark/pumptruck - 6 głosów,
● miejsca pracy (biura, gastronomia, spa, gabinety lekarskie)- 6 głosów,
● muzeum - 2 głosów,
● mieszkania - 2 głosów.

Wspominano również o innych elementach infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, np. siłownie,
lodowisko, sala gimnastyczna itp.

Poniżej wszystkie głosy (pisownia oryginalna):

● Wiecej Zajęc w Okis dla dzieci 4-7 lat
● Basen , pole dla camperów i namiotów.
● Miejsca pracy przedewszystkim
● Dostrzegam ogromne zainteresowania sportami tj. deskorolki, rolki, hulajnogi, rowery bmx

wśród dzieci i młodzieży. Skatepark lub pumptrack cieszyłby się dużym zaineterowaniem.
● Jeśli konserwator zabytków nie wyrazi zgody na wyburzenia to wszystko to są rozważania

bajek z mchu i paproci. Ale snujmy fantazje: Miasteczko ruchu drogowego dla młodzieży,
centralna wypożyczalnia sprzętu sportowego i rowerów, skatepark, ścianka
wspinaczkowa, Galeria dziejów włókiennictwa leśniańskiego itp. itd.

● Należy cały teren zaktywizować biznesowo. Muszą powstać nowe miejsca pracy i spływ
podatków. Gmina powinna się bogacić a nie rozpraszać swoją energię na tematy nie
dające przychodów. Mając pieniądze można wszystko. Należy wrócić do tematy
scentralizowanego źrodła ciepła dla biznesu na terenie Dolwisu i pobliskiej aglomeracji
miejskiej.

● Basen kryty, skatepark
● W budynku, który jest pierwszy od strony miasta były by piękne mieszkania
● Kryty basen z sauną, siłownia, sala gimnastyczna
● Zdecydowanie najbardziej potrzebne są miejsca pracy- wtedy mieszkańcy nie musieliby

jeździć do dalszych miejscowości do pracy (nie każdy ma dojazd)
● Nie ma miejsca wpisania powyżej, czy na parking płatny dużo osób sobie pozwoli? Wiem,

że granicą blisko, ale osoby, które pracują zarabiają większe pieniądze, czy w Polsce czy
nie uciekają z Leśnej, zostają tu osoby młode, które nie wiedzą co zrobić ze swoim
życiem, cpajacy lub którzy już mają rodziny i pracę tu na miejscu.... Jeżeli tego brak
zarobki nie są największe i lub towarzystwa- ludzie się wyprowadzają....

● Kryty basen z atrakcjami, mieszkania dla młodych.
● Koncie małego muzeum np. ze zdjęciami dla dawniej wyglądał zakład Dolwis
● pumptrack sing track w lesie pumptrack sing track w lesie pumptrack sing track w lesie

pumptrack sing track w lesie pumptrack sing track w lesie pumptrack sing track w lesie
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pumptrack sing track w lesie pumptrack sing track w lesie pumptrack sing track w lesie
pumptrack sing track w lesie pumptrack sing track w lesie pumptrack sing track w lesie
pumptrack sing track w lesie pumptrack sing track w lesie pumptrack sing track w lesie
pumptrack sing track w lesie pumptrack sing track w lesie pumptrack sing track w lesie
pumptrack sing track w lesie pumptrack sing track w lesie pumptrack sing track w lesie

● Basen niekryty (w sezonie zimowym lodowisko)
● Basen
● Absolutnie nie wyburzać budynków Dolwisu, tj cenna architektura i pozostałości, -> starać

się wszędzie o środki zewnętrzne, to nasze rodzime bogactwo, być może cenne miejsce
do innej bądź zbliżonej działalności włókienniczej. Być może oddziały innych firm
włókienniczych.

● Muzeum Przemysłu Jedwabniczego na bazie pamiątek po ZPJ Dolwis. Wyremontować,
bądź postawić na nowo starą gablotę po ZPJ Dolwis i wstawić tam krótki zarys historyczny
zakładu, na przykładzie wystawy przy Ratuszu. Parking monitorowany i strzeżony, ale
musi być zadaszony. W innym przypadku ludzie woleli by miejsca pod prywatne garaże
dzierżawić.

● Usługi sportowe, rekreacyjne: skatepark wpisuje się bardzo dobrze w industrialny
charakter dolwisu; Funkcje mieszkaniowe: z funduszu dopłat BGK mogłaby zostać
zmieniony sposób użytkowania budynków na cele mieszkalnictwa

● Hostel, gastronomia (bar mleczny+stołówka), basen - może być odkryty, strefa chill& relax
(leżaki, muzyczka, zieleń, piasek, piłka siatkowa, bilard, ping-pong w jednym miejscu) -
takie centrum rozrywki

● Mogłoby powstać tam muzeum włókiennictwa, aż dziwne, że nikt tego dobtej pory nie
wykorzystał

● Skate park
● Z biórowca mieszkania, z zakładu basen kryty do tego miejsce do walki na pistolety z

kulkami z farba, jakis tor gokardowy8
● Prywatne gabinety lekarskie, SPA.
● Lodowisko zimą latem rolki

Pytanie 7.11

Czy byłaby Pani/ byłby Pan zainteresowana/ zainteresowany zakupem, dzierżawą lub
użyczeniem pomieszczeń/ przestrzeni w Dolwisie, jeśli tak, to na jakie cele?
Na pytanie odpowiedziało 107 osób. Pytanie wielokrotnego wyboru.

Na pytanie odpowiedziała około połowa respondentów ankiety, może to wskazywać brak zdania,
lub obojętność wobec tej kwestii osób, które nie udzieliły odpowiedzi.

42% osób, które udzieliły odpowiedzi, byłoby zainteresowanych zakupem, bądź wynajmem
mieszkania w budynku Dolwisu. Po 28-29% otrzymały działalność gospodarcza, działalność
społeczno-kulturalna i miejsca garażowe. Z kolei na warsztat hobbystyczny wskazało 17%
respondentów, a na magazyn na cele prywatne - 11%.
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Można zauważyć, że 10 osób, które są zainteresowane działalnością gospodarczą w budynku
Dolwisu to obecni przedsiębiorcy (25% z 39 osób deklarujących prowadzenie działalności
gospodarczej).

Wykres 25. Czy byłaby Pani/ byłby Pan zainteresowana/ zainteresowany zakupem, dzierżawą lub użyczeniem
pomieszczeń/ przestrzeni w Dolwisie, jeśli tak, to na jakie cele?

Źródło: Fundacja Sendzimira

Pytanie 7.12

Jeśli Pan/Pani zaznaczył/a jedną z opcji w punkcie 7.11 proszę podać więcej
szczegółów i opisać swoje potrzeby:
Na pytanie odpowiedziało 30 osób. Pytanie otwarte.

Osoby zainteresowane funkcjami mieszkaniowymi zwracały uwagę m.in. na potencjał budynku,
ale przede wszystkim na potrzebę większej ilości lokali mieszkaniowych w Leśnej.

Przedsiębiorcy zwracali uwagę na chęć wynajęcia przestrzeni biurowej na potrzeby swoich
działalności i Dolwis wydawałby się dla nich interesującym miejscem. Pojawiały się też głosy
dotyczące apartamentów przeznaczonych dla turystów.

Zwracano również uwagę na brak siłowni, klubu fitness, czy innych miejsc pozwalających na
aktywne spędzanie wolnego czasu.

Wszystkie odpowiedzi (pisownia oryginalna):
● Admin-biurowe
● Tu można zrobić obecnie: trasę do rozgrywek w paintball lub urbex - eksplorację.
● W sąsiedniej gminie prowadzę działalność związana z drzewami. Chętnie skorzystałbym

z możliwości wynajęcia biura/pracowni oraz dostępu do niewielkiej sali konferencyjnej na
spotkania/szkolenia

● W miejscu mojego zamieszkania brak jest miejsc na garaż (nie chodzi o parking).
● Gdybym wygrała w Totolotka kupiłabym biurowiec i urządziła tam mieszkania na wynajem.

Jeśli chodzi o resztę to moją osobistą potrzebą jest duże, nowoczesne muzeum
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interpretacji historii z księgarnią, kawiarnią, salą kinową i hotelem. Zdaję sobie sprawę
z tego że nie są to potrzeby większości mieszkańców gminy.

● prowadząc pracownię projektową (produktów użytkowych) byłabym zainteresowana
przestrzenią warsztatową gdzie mogły by odbywać się warsztaty dla osób lokalnych jak
i grup przyjeżdżających z dużych miast na odpoczynek w okolicznych miejscowościach.
jako artyści (tutaj w imieniu męża) potrzebowalibyśmy także możliwości wynajęcia
większej przestrzeni na magazyn dla naszych rzeźb. myślę w przyszłości o rozwinięciu
swojej działalności w szkołę kultury i dizajnu dlatego też możliwość wykorzystania
większej przestrzeni na te cele byłoby interesujące (przyszłościowo). myślę także
o wprowadzeniu małej manufaktury produktów recyklingowych i ekologicznych które
projektuję i także takie warsztaty potrzebowałyby przestrzeni. manufaktury mogłyby
dawać miejsca pracy lokalnej społeczności oraz / lub pełnić funkcję resocjalizacyjną
wykluczonych grup społecznych.

● Teren ma świetną infrastrukturę przemysłową. Nie należy tego zmarnować. Należy zrobić
wszystko, aby pozyskać i zachęcić inwestorów.

● Poprostu siłownia fitness lub jakiś sklep meblowy czy z odzieżą
● Gmina mogłaby stworzyć mieszkania, apartamenty na krótki wynajem dla turystow

i długoterminowy wynajem dla mieszkańców i często z tego dodatkowy zysk. Bo jest
bardzo mało mieszkać do wynajęcia w gminie A wg. Potrzeb więcej.

● Plac na działalność firmy transportowej.
● zróbcie skatepark w leśnej !!
● Dedi nie
● Obecnie miasto Leśna nie ma nic sensownego do zaoferowania, więc rozważam zmianę

miejsca zamieszkania. Nie jestem w tym odosobniona .Jakość powietrza jest fatalna,
jakość wody też jest dyskusyjna, opieka zdrowotna fatalna, poziom szkolnictwa w Leśnej
chyba najgorszy w powiecie ( może z wyjątkiem przedszkola Tęczowa Dolina). Rynek
mieszkaniowy leży. Możliwość rozwijania zainteresowań mniej niż taka sobie zarówno dla
dzieci jak i dorosłych. Miejsc pracy brak. Czym chcecie zatrzymać ludzi? Rewitalizacja
rynku czy Dolwisu nic tu nie zmieni.

● uzbrojony teren z możliwością postawienia garażu
● W leśnej brakuje mieszkań
● chyba nie muszę tłumaczyć brak mieszkań w leśnej
● Np. mieszkanie socjalne lub tanie mieszkanie na wynajem/sprzedaż
● Chciałbym by w Dolwisie powstało lokalne centrum usługowo-kulturalne, z pracowniami

i warsztatami wytwórców, miejscem dla handlu, dla spotkań mieszkańców i działalności
społecznej i z hostelem umożliwiającym dlugoterminowy wynajem mikromieszkań dla
nowych mieszkańców gminy

● W Leśnej brakuje miejsca „relaksu”. Część atrakcji zlokalizowana jest na dworze (place
zabaw, siłownie). OKIS jest nieczynny (COVID), ale jak nawet nie było pandemii to też nie
działał w weekendy czy po godzinie 15:00. Młodzież, rodziny z dziećmi nie mają
perspektywy spędzania czasu wolnego. Nie każdy jest sportowcem, aby trenować piłkę
nożną czy kajaki. Brakuje miejsca: częściowo zadaszonego, gdzie można by było pograć
w ping-ponga czy bilarda, a może szachy lub karty? Przed budynkiem mógłby powstać
skwer z zielenią, drzewami - aby móc wypocząć na leżakach, czytając książkę czy
słuchając muzyki. Można nasypać piasku i powstanie mini boisko do gry w piłkę siatkową.
Teren mógłby posłużyć do organizacji kina czy teatru na świeżym powietrzu. Wieczorami
można by było robić również dancingi - z myślą o osobach starszych, czy nawet dyskoteki
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(bez alkoholu) na świeżym powietrzu. Brakuje bezpiecznego miejsca do wspólnego
grillowania/zrobienia ogniska. Oczywiście trzeba będzie założyć monitoring, bo smutna
prawda jest taka, że niestety wiele osób nie potrafi uszanować wspólnej przestrzeni i ją
często dewastuje.

● Obecnie brak mieszkań socjalnych.
● Dzialanosc gospodarcza w postaci clubu i siłowni, powinna powstać restauracja

z miejscem na potańcówki dla osób starszych. Mieszkania bo brakuje w Leśnej,
Magazyny lub garaże dla osób prywatnych

● Brak
● zróbcie cokolwiek, a nie co cztery lata słyszę o planowaniu i wałkowaniu tego tematu

...powodzenia
● Miejsce ma ogromny potencjał. Można stworzyć tam klubokawiarnię, która mogłaby być

miejscem spotkań również dla osób starszych

INFORMACJE O RESPONDENTACH

Metryka
W ankiecie wzięło udział 216 osób.

Większość z nich to mieszkańcy Leśnej (59,7%, w tym mieszkańcy Smolnika - 3,4%), pozostali
mieszkają na obszarze wiejskim gminy (29,8%) lub poza nią - zaznaczając związki z gminą, bądź
pochodzenie z niej (2,4%). 17 osób (8,2%) nie udzieliło odpowiedzi w tym pytaniu.

38 osób (18,2%) spośród respondentów prowadzi działalność gospodarczą na terenie gminy
Leśna, a 21 z nich, ponad połowa, deklaruje prowadzenie działalności związanej z turystyką lub/i
produktem lokalnym.

Połowa (50,2%) respondentów jest w wieku 26-45 lat, 25,1% w wieku 46-65 lat, a 23,2% w wieku
poniżej 25 lat. Zaledwie 3 osoby (1,4%) jest powyżej 65 r.ż., ta grupa jest więc
niedoreprezentowana w wynikach ankiety.

Nieco ponad połowa respondentów (51,7%) mieszka w budynkach wielorodzinnych, 29,6%
zamieszkuje domy jednorodzinne. Z kolei 14,8% nie posiada nieruchomości na terenie gminy, ale
rozważa jej zakup, 5,4% wykorzystuje domy jednorodzinne w celach obsługi turystów, a 3,9%
posiada nieruchomości i planuje ich sprzedaż.
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Wykres 26. Czy posiada Pani/Pan nieruchomość na terenie gminy Leśna?

Źródło: Fundacja Sendzimira

Niemal wszyscy respondenci określają się jako osoby prywatne (87,3%). Przedstawiciele biznesu
działającego na tereni gminy to 9,8% respondentów, przedstawiciele organizacji społecznych
8,8%, a przedstawiciele instytucji działającej na terenie gminy - 3,9%.

Wykres 27. Do której z grup osób związanych z gminą Leśna może Pan/Pani siebie zaliczyć?

Źródło: Fundacja Sendzimira
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI Z ANKIETY

Wnioski z części I.
● Opinie dotyczące zabudowy mieszkaniowej w gminie są podzielone - 35% uważa, że jest

ich za mało, 30% że wystarczająco, a 28,5% nie ma zdania. W pytaniu dotyczącym
nowych terenów pod tego typu zabudowę większość respondentów (45%) pozwoliłoby na
zabudowę w dowolnym miejscu, bez względu na dostęp do infrastruktury i pomimo
potrzeby dodatkowych wydatków przez gminę, z kolei 32% ograniczyłoby te tereny
względem infrastruktury, a kolejne 24% nie ma zdania.

● Jednocześnie 70% mieszkańców uważa, że krajobraz kulturowy jest niewystarczająco
chroniony. Mieszkańcy zauważają więc potrzebę ładu przestrzennego, jednak duża część
z nich widzi możliwość rozszerzania obszarów dostępnych pod zabudowę mieszkaniową,
co mogłoby wpłynąć negatywnie na wspomniany krajobraz i narazić gminę na większe
wydatki.

● Respondenci wskazują lokalną przyrodę jako najważniejszy element krajobrazu,
na drugim miejscu znalazło się ukształtowanie terenu, a na trzecim obiekty architektury.
Jednocześnie układy osadnicze uzyskały najwięcej średnich ocen, a obiekty architektury
znalazły się na drugim miejscu. Respondenci częściej widzą więc w krajobrazie
kulturowym gminy wartości naturalne, a mniej skupiając się na architekturze i urbanistyce.
Może to wskazywać na niezainteresowanie tymi ostatnimi, bądź brak wiedzy w tej kwestii.

● Większość mieszkańców widzi również potrzebę ujęcia w dokumentach planistycznych
zapisów związanych z zagospodarowaniem wody opadowej. Ponad połowa
z respondentów widziałaby je w formie zachęt i ulg, a 1/4 jako zapisy planistyczne.
Mieszkańcy wskazują na potrzebę ponownego wykorzystania wody opadowej,
lub małą retencję.

Wnioski z części II.
● Większość mieszkańców ocenia wygląd historycznego centrum Leśnej neutralnie (38%),

albo negatywnie (34%), wskazując jednocześnie dużą potrzebę remontu elewacji, ale też
zieleni i małej architektury. 42% respondentów, wskazało również na potrzebę
ujednolicenia szyldów i reklam, duża część z tych osób to działający na terenie gminy
przedsiębiorcy. Dodatkowo, w pytaniu, o większą ilość zieleni na leśniańskim rynku niemal
90% respondentów uznało, że w tym miejscu powinno być więcej zieleni - podobnie w
pytaniach dotyczących stojaków na rowery oraz ogródka gastronomicznego.

● Głosy bardziej podzielone były w kwestii miejsc parkingowych dla samochodów. Połowa
respondentów uważa, że obecna liczba jest wystarczająca, a zwolennicy większej liczby
miejsc parkingowych nieznacznie przewyższają tych, uważających że parkingów powinno
być mniej. Jednocześnie ponad połowa badanych nie chciałaby płatnych miejsc
parkingowych w Leśnej.

● Wśród największych problemów Leśnej wymieniano: osoby nadużywające alkoholu,
zaśmiecenie, zniszczone elewacje budynków, niedobór zieleni i nadmiar betonu,
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nadmierny ruch kołowy (w tym ciężarowy), kwestie przestrzeni publicznej i estetyki oraz
zanieczyszczenie powietrza.

● Respondenci dostrzegają również potrzebę rewitalizacji centrum miasta poprzez remonty,
nowe funkcje budynku ratusza, nowe elementy małej architektury i zieleni wysokiej
zaznaczając zazwyczaj, że jest to bardzo potrzebne, lub że jest przydatne. Najczęściej
(67%) zaznaczano, że to małą gastronomia jest najbardziej potrzebna na leśniańskim
rynku. Respondenci zaznaczają również, że te zmiany powinny być finansowane zarówno
przez gminę jak i przez sektor prywatny i przy pomocy dofinansowań zewnętrznych.

● Według respondentów, najbardziej w Leśnej brakuje miejsc dla młodzieży, parków
i skwerów oraz drzew wysokich. Warto tu wskazać wysoki udział osób poniżej 25 roku
życia w badaniu, stanowili oni niemal 1/4 wszystkich badanych. Z kolei w ankiecie wzięło
udział zaledwie kilka osób powyżej 65 roku życia.

● Pytanie o funkcje zrewitalizowanego terenu Dolwisu pokazuje potrzebę stworzenia
miejsca otwartego dla mieszkańców i wielofunkcyjnego. Respondenci wskazują zazwyczaj
potrzebę nowych miejsc pracy i przestrzeni biurowych, atrakcje turystyczne, usługi
(zarówno kultury, jak i sportu i rekreacji). Często wspominane są również funkcje
mieszkaniowe i hala targowa. Najrzadziej wybierane był funkcje parkingu strzeżonego
i niestrzeżonego. Respondenci byliby również zainteresowani zakupem, lub dzierżawą
lokali w budynkach Dolwisu - na cele mieszkaniowe, działalności gospodarczej, lub
społecznej oraz na garaże.
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SPIS WYKRESÓW

Wykres 1. Czy Pana/Pani zdaniem, w gminie jest wystarczająca ilość terenów przeznaczonych na cele zabudowy
mieszkaniowej?

Wykres 2. Tworzenie nowych terenów mieszkaniowych wiąże się z ich uzbrojeniem i zapewnieniem dostępu do usług
komunalnych (drogi, wodociągu, kanalizacji, odbioru odpadów).

Wykres 3. Czy Twoim zdaniem krajobraz kulturowy gminy Leśna podlega wystarczającej ochronie?

Wykres 4. Czy poziom ochrony krajobrazu powinien być zróżnicowany w różnych miejscach gminy?

Wykres 5. Proszę wskazać miejscowości, których krajobraz powinien podlegać większej ochronie niż obecnie:

Wykres 6. Które elementy leśniańskiego krajobrazu są najcenniejsze?

Wykres 7. Czy gmina powinna wprowadzić do dokumentów planistycznych zapisy nakazujące inwestorom/właścicielom
przechwytywanie i zagospodarowanie wody deszczowej na swojej działce?

Wykres 8. Czy ma Pan/Pani inne pomysły na zagospodarowanie wody deszczowej na działce? Jeśli tak, to jakie?

Wykres 9. Jak Pan/Pani ocenia wygląd historycznego centrum Leśnej? Proszę zaznaczyć odpowiedź na skali, gdzie:
1-bardzo źle, 5 - bardzo dobrze

Wykres 10. Co Pana/Pani zdaniem należy poprawić, żeby Rynek Leśnej stał się ładniejszy i bardziej reprezentacyjny?

Wykres 11. Czy na leśniańskim Rynku powinno być więcej zieleni?

Wykres 12. Czy na leśniańskim Rynku powinno być więcej zieleni?

Wykres 13. Czy na leśniańskim Rynku powinny być płatne miejsca parkingowe wymuszające krótsze postoje?

Wykres 14. Czy na leśniańskim Rynku powinno być miejsce na ogródek gastronomiczny/ kawiarnię?

Wykres 15. Czy na leśniańskim Rynku powinny być miejsca parkingowe dla rowerów?

Wykres 16. Remont elewacji, ukwiecenie budynków, ujednolicenie stylistyczne szyldów i reklam

Wykres 17. Nowe funkcje budynku ratusza.

Wykres 18. Nowe elementy małej architektury i zieleń wysoka na Rynku i w śródmieściu, podkreślające historyczność
leśniańskiego rynku i poprawiające estetykę.

Wykres 19. Uruchomienie, we współpracy z podmiotami prywatnymi, plenerowej, sezonowej kawiarni na Rynku:

Wykres 20. Czy gmina powinna sfinansować zaproponowane zmiany?

Wykres 21. Jakich terenów i/lub obiektów dostępnych publicznie najbardziej brakuje w przestrzeni miasta Leśna?

Wykres 22. Jak często korzystasz z publicznych terenów rekreacyjnych? (parki, place zabaw, boiska itp.)?

Wykres 23. Utworzenie parkingu strzeżonego po wyburzeniu zniszczonych hal produkcyjnych oraz poprawienie
dostępności pozostałych budynków Dolwisu.
Wykres 24. Proponowane funkcje na zrewitalizowanym terenie Dolwisu

Wykres 25. Czy byłaby Pani/ byłby Pan zainteresowana/ zainteresowany zakupem, dzierżawą lub użyczeniem
pomieszczeń/ przestrzeni w Dolwisie, jeśli tak, to na jakie cele?

Wykres 26. Czy posiada Pani/Pan nieruchomość na terenie gminy Leśna?

Wykres 27. Do której z grup osób związanych z gminą Leśna może Pan/Pani siebie zaliczyć?
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