RAPORT Z TECHNIKI KONSULTACYJNEJ – ANKIETA ON - LINE
Informacje zebrane na podstawie przeprowadzonej ankiety on – line, przeprowadzonej w
ramach Konsultacji społecznych do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko Gminy Wilga, przed przesłaniem
projektu studium do Gminnej Komisji Arch. – Urbanistycznej. Celem ankiety on – line:
 było zebranie opinii i wniosków dotyczących proponowanego projektu studium;
 uwzględnienie przez projektanta możliwych do realizacji wniosków (ze względu na
obowiązujące prawo, interes społecznych), po to by przedłożyć Gminnej Komisji
Architektoniczno -Urbanistycznej projekt najbardziej dostosowany do oczekiwań społecznych.
Ankieta on-line daje możliwość zebrania wniosków od osób, które nie miały możliwości lub nie
uczestniczyły w warsztatach konsultacyjnych. Ankieta on – line posłużyła osobom, które mają
ograniczenia w ruchu oraz osobom, które nie są dyspozycyjne czasowo i była skierowana do wszystkich
zidentyfikowanych grupy: ale przede wszystkim do osob, które posiadają grunty w gminie ale nie mają
możliwości pojawienia się w punkcie konsultacyjnym, także do młodzież i osob, które nie były w stanie
dotrzeć z innych powodów.
Metoda konsultacyjna: Ankieta on – line służyła interesantom do uczestniczenia w procesie
tworzenia studium, którzy mogli wyrazić swoje opinie za pośrednictwem ankiety on – line. Liczba
wszystkich ankiet on - line wynosi 87 sztuk.
Ankieta składała się z sześciu pytań. Opracowanie wyników badania ankietowego zakładało
możliwość nieudzielenia odpowiedzi na zadanie pytanie lub nie wypełnienie całej ankiety, dlatego przy
każdym pytaniu załączono informację o licznie respondentów. Zachowano dbałość o oryginalną
wypowiedź ankietowanych unikając jednocześnie powtórzeń.

Na pierwsze pytanie : Czy Pani / Pana zdaniem szansą dla rozwoju gospodarczego Gminy
Wilga powinna być turystyka i rekreacja?
87 uczestników ankiety zdecydowaną większością głosów wypowiedzieli się
twierdząco, 71 głosów na TAK, tylko 10 głosów NIE oraz 6 osób nie miało zdania.
Na drugie pytanie: Jak ocenia Pan/Pani istniejącą bazę usług turystycznych (głównie
sezonowych)?
Uczestnicy, którzy wypowiedzieli się pozytywnie za rozwojem bazy usług turystycznych
byli ogółem w liczbie 24 osób. 11 ankietowanych uważa bazę turystyczną za raczej
wystarczającą, 13 ankietowanych za raczej wystarczającą, 25 za zupełnie niewystarczającą, 11
ankietowanych nie miało zdania na to pytanie.
Na trzecie pytanie: Jakie miejsca w Wildze uważa Pan/Pani za najbardziej ciekawe i
atrakcyjne, co pokazałbyś/pokazałabyś Pan/Pani turyście? Proszę wymienić
Ankietowani wskazali miejsca, które uważają za atrakcyjne i ciekawe. Niektóre z nich
były wskazywane wielokrotnie takie jak:
OTW Wilga – 6 osób je wskazało
Wodna Kraina - została wskazana przez 2 osoby
Mega Music Wilga - wskazana przez 4 osoby
Skansen – 6 osób
Morskie Oko – 4 osoby
Lasy – 5 osób

Pozostałe miejsca zostały wskazane pojedynczo przez uczestników ankiety. Wskazano:
Biedronka
Pomnik
Bazę gastronomiczną
Bazę noclegową
Basen
Rzeki i stare chałupy
Nadbrzeże Wisły
Malownicze kwitnące sady
Pizzerię
Stary most
Skansen z armatami
Wisłę
Czarny Staw
Wodę
Stawy na Wildze
Nie ma takiej atrakcji
Fragment mostu
Brak
Na pytanie czwarte: Czy na terenie OTW Wilga powinny być lokalizowane ośrodki wczasowe
lub domy opieki dla osób starszych?
Ankietowani w przeważającej większości opowiedzieli się za potrzebą lokalizowania
ośrodków wczasowych lub domów opieki dla osób starszych. TAK opowiedziało się 72
ankietowanych, przeciw wypowiedziało się 7 osób, nie miało zdania 8 osób.
Na pytanie piąte : Czy Pana/Pani zdaniem dla wzmocnienia rozwoju gospodarczego Gminy
powinny być wyznaczone w Studium nowe tereny pod działalność gospodarczą?
Liczba ankietowanych będących na TAK i Nie mam zdania była bardzo zbliżona .
34 osoby nie miały zdania a 33 osoby głosowały za TAK.
Przeciwny głos oddało jedynie 17 osób.
W podpunkcie do pytania piątego: Gdzie w Gminie Wilga znajdują się tereny , które Pani
Pana zdaniem powinny być przeznaczone pod działalność gospodarczą?
Jedynie nieliczni ankietowani odpowiedzieli na to pytanie wskazując następujące
tereny:
- przy ulicy Warszawskiej,
- cały teren Gminy z wyłączeniem lasów,
- Osiedle Turystyczno - Wypoczynkowe,
- przy trasie 801,
- Okolice Celejowa.
Na drugi podpunkt: Jaki rodzaj działalności Pani Pana zdaniem powinien być prowadzony na
tych terenach?
Nieliczni ankietowani wskazali propozycje:
- odnowa biologiczna, rekreacja, sport,
- fabryki samochodowe,
- turystyka,

- rolnictwo,
- hodowla,
- sadownictwo,
- przetwórstwo owocowo- warzywne,
- parking za kwiaciarnią naprzeciwko Gminy,
- tereny blisko Morskiego Oka,
- hotele,
- noclegi,
- restauracje,
- turystykę i rekreację,
- boisko wielofunkcyjne.
Na szóste pytanie Jakie zdaniem Pana/Pani inwestycje są najbardziej potrzebne w gminie
Wilga?
Ankietowani w poniżej wymienionych liczbach wybrali najbardziej potrzebne ich
zdaniem rodzaje inwestycji z proponowanych w pytaniu jak poniżej:
- rozbudowa sieci gazowej
42 osoby,
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej
29 osób,
- budowa dodatkowych obiektów opieki medycznej
27 osób,
- rozbudowa sieci wodociągowej
16 osób,
- budowa miejsc opieki dla osób starszych
12 osób,
- boisko orlik
2 osoby,
- drogi w lesie
2 osoby,
- drogi
1 osoba,
- boisko ze sztucznej murawy przy klubie Amur Wilga na ul. Szpaka
1 osoba,
- plac zabaw
1 osoba ,
- porządnego placu zabaw, siłowni kompleksu sportowego jak w innych gminach 1 osoba,
- place zabaw we wsiach
1 osoba ,
- poprawa drogi chodników , szczególnie naprawa drogi od nadwiślański
do Wilgi przez Celejów
1 osoba,
- budowa wzdłuż drogi chodnika od Celejowa do szkoły w Zakrzewiu
1 osoba,
- Osiedle Turystyczno -Wypoczynkowe
1 osoba.

Wyniki ankiet jednoznacznie pokazały, że w grupie 87 osób uczestniczących w ankiecie.
W większości zaproponowana została wizja rozwoju gminy w oparciu o jej naturalne walory
przyrodnicze :
- turystyka i rekreacja wskazując, że jej obecny poziom rozwoju jest nie wykorzystany,
- wskazano potrzebę rozbudowy ośrodków wypoczynkowych i domów opieki dla osób
starszych w większości oddanych głosów,
- dla wzmocnienia rozwoju gospodarczego Gminy powinny być wyznaczone w Studium nowe
tereny pod działalność gospodarczą, 33 osoby zaznaczyły Tak, zaś 34 osoby nie miały zdania,
18 osób odpowiedziało NIE , wskazując dalszą potrzebę uświadamiania wagi Studium w
procesie rozwoju Gminy,
- z najbardziej potrzebnych inwestycji w Gminie Wilga wskazano: na pierwszym miejscu rozbudowę sieci gazowej; na drugim miejscu - rozbudowę sieci kanalizacyjnej; na trzecim
miejscu - budowę dodatkowych obiektów opieki medycznej; na czwartym miejscu –
rozbudowę sieci wodociągowej; na piątym miejscu – budowę miejsc opieki dla osób starszych.

Analiza ankieta pokazuje , że głosy osób uczestniczących w ankiecie w dużej części
pokrywały się z głosami i wnioskami osób uczestniczących w spotkaniach konsultacyjnych.
Informacje zawarte w ankiecie z całą pewnością pomogą projektantom Studium wyznaczyć
zmiany użytkowania terenów i funkcji ich przeznaczania we właściwym zakresie tak by
powstające Studium odpowiadało jak najbardziej oczekiwaniom mieszkańców Gminy Wilga.
Dodatkowym, ważnym elementem przeprowadzonej ankiety było informowanie
mieszkańców o pracach nad Studium oraz próba podjęcia pewnego rodzaju dyskusji nad
potrzebnymi zmianami , które mogą wpłynąć na rozwój Gminy Wilga.
Zdecydowana większość ankietowanych wyraziła potrzebę rozwoju Gminy Wilga i
wskazała lub poparła zaproponowane w niej rozwiązania, wskazała na niedoinwestowanie
sfery między innymi bazy turystyczno - wypoczynkowej. Większość ankietowanych
opowiedziała się za rozwojem Gminy Wilga opartym na walorach przyrodniczo geograficznych
jako głównego i najważniejszego elementu podkreślającego wyjątkowość i atrakcyjność Gminy
Wilga.
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