Porozmawiajmy o przestrzeni w Pruszczu Gdańskim

Raport z badań społecznych

Pruszcz Gdański, wrzesień 2015
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Streszczenie

3

Metodologia badań
Pomorskie Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie w

ramach projektu „Wspólna

przestrzeń - aktywni obywatele i obywatelki Pruszcza Gdańskiego na rzecz poprawy jakości
publicznej miasta” przeprowadziło badania społeczne. Projekt dofinansowany był ze środków
Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Został też objęty honorowym patronatem
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, Pana Janusza Wróbla.
Badania obejmowały trzy etapy:
1) diagnozę miejsc lubianych, nielubianych, wymagających zmiany,
2) spacery badawcze,
3) ankietę internetową.
W trakcie konferencji rozpoczynającej projekt oraz 4 szkoleń (10-24 czerwca
2015 roku) uczestnicy proszeni byli o wskazanie na mapach Pruszcza miejsc:
1) które najbardziej lubią,
2) których nie lubią
3) które wymagają zmian w pierwszej kolejności.
W czerwcu i sierpniu odbyły się 2 spacery badawcze: rowerowy oraz na terenie parku
miejskiego.
W dniach 19 lipca – 25 sierpnia 2015 roku prowadzona była ankieta internetowa.
Dotyczyła ona oceny wyglądu i funkcjonowania przestrzeni w Pruszczu Gdańskim. Pytania
dotyczyły przede wszystkim otwartej przestrzeni publicznej, czyli tych wszystkich miejsc,
w których może znaleźć się każda osoba i korzystać z nich nieodpłatnie (np. ulice, place,
parki, skwery, trasy spacerowe, tereny rekreacyjne). Każdy, zainteresowany Pruszczem
Gdańskim mógł wypełnić ankietę. Informacje o niej zostały zamieszczone zarówno na stroni
internetowej Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, jak i Pomorskiego Stowarzyszenia Aktywni
Lokalnie. Badanie to było anonimowe, a odpowiedzi zostały przedstawione w formie
zbiorczej.
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Miejsca lubiane, nielubiane, wymagające zmiany
Jako miejsca najbardziej lubiane w Pruszczu Gdańskim, uczestnicy konferencji
i szkoleń wymieniali:
1) ścieżka rowerowa przy rzece Raduni,
2) Faktoria,
3) ścieżka rowerowa w kierunku Przejazdowa,
4) Centrum (ul. Kossaka),
5) Plac Jana Pawła II,
6) park z grillem,
7) nowy wiadukt (ul. Przemysłowa),
8) ul. Wojska Polskiego,
9) osiedle wzdłuż ul. Cichej.

Ryc. 1. Miejsce, które lubię w Pruszczu Gdańskim
Źródło: opracowanie własne PSAL na podstawie przeprowadzonych badań.
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Jako miejsca najbardziej nielubiane w Pruszczu Gdańskim, uczestnicy konferencji
i szkoleń wymieniali:
1) okolice Dworca PKP,
2) okolice rynku (od ul. Krótkiej),
3) boisko przy ul. Tysiąclecia,
4) okolice wiaduktu na ul. Chopina,
5) osiedle przy ul. Żwirki i Wigury,
6) skrzyżowania ul. Raciborskiego z Grunwaldzką i Wojska Polskiego,
7) centrum miasta,
8) rondo za wiaduktem (ul. Chopina),
9) nowy cmentarz (przy ul. Cichej),
10) Osiedle Wschód,
11) giełda.

Ryc. 2. Miejsce, którego nie lubię w Pruszczu Gdańskim
Źródło: opracowanie własne PSAL na podstawie przeprowadzonych badań.
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Jako miejsca, które należy w Pruszczu Gdańskim zmienić w pierwszej kolejności,
uczestnicy konferencji i szkoleń wymieniali:
1) stary cmentarz przy ul. Spokojnej,
2) ul. Krótka (miejsce niezagospodarowane między parkingiem a Kwadratem),
3) Plac Jana Pawła II (przy urzędzie powiatowym),
4) nawierzchnia ul. Modrzewskiego (oś. Wschód),
5) skrzyżowania ul. Raciborskiego z Grunwaldzką i Wojska Polskiego,
6) ul. Wojska Polskiego na wysokości parkingów Faktorii (przed sklepem „Tres”),
7) park przy centrum miasta,
8) centrum miasta,
9) okolice Dworca PKP,
10) okolice cukrowni,
11) Osiedle Bursztynowe,
12) park przy wiadukcie.

Ryc. 3. Miejsce, które chcę zmienić w Pruszczu Gdańskim
Źródło: opracowanie własne PSAL na podstawie przeprowadzonych badań.
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Spacery badawcze
Wnioski dotyczące organizacji ruchu rowerowego na ul. Wojska Polskiego
w Pruszczu Gdańskim. Propozycję są wynikiem rowerowego spaceru badawczego, który
odbył się 26 czerwca 2015 roku:
1) wprowadzenie oznakowanych przejazdów rowerowych na skrzyżowaniach w rejonie:
a) ul. Wojska Polskiego i Raciborskiego (przejazd w relacji ul. Wojska Polskiego - trasa
pieszo-rowerowa w kierunku Gdańska),
b) ul. Wojska Polskiego i Chopina (przejazd przez ul. Wojska Polskiego oraz przejazd
przez ul. Chopina przed mostkiem),
c) ul. Wojska Polskiego i zjazdu na parking przy Restauracji u Jakuba i Centrum
Medycznym (przejazd przez ul. Wojska Polskiego, aby możliwe było
kontynuowanie jazdy ul. Wojska Polskiego w kierunku ul. Sportowej/Spacerowej),
2) usunięcie z drogi rowerowej słupa w rejonie internatu przy ZSiO,
3) rezygnację z budowy wydzielonych ścieżek rowerowych (realizowanych bardzo często
jedynie z jednej strony drogi i kosztem chodników) na rzecz wyznaczania pasów
rowerowych na jezdniach, w obu kierunkach (zawężanie pasów dla samochodów,
miejsca postojowe wzdłuż jezdni, nie prostopadle lub ukośnie do jezdni).
4) uzupełnienie oznakowania:
a) wjeżdżając na ścieżkę rowerową na ul. Wojska Polskiego od strony
ul. Raciborskiego - brakuje znaku wyznaczającego początek drogi rowerowej,
b) jadąc dalej, po przekroczeniu ul. Chopina brakuje informacji czy jest to dalej droga
rowerowa, pieszo-rowerowa czy piesza,
c) jadąc wzdłuż ul. Wojska Polskiego w stronę Faktorii, na wysokości skrzyżowania
z ul. Obrońców Wybrzeża, pojawia się znak "droga dla pieszych i rowerów"
(za kościołem przechodzi w wydzieloną drogę rowerową, którą można dojechać
do Faktorii). Jadąc od strony Faktorii w stronę centrum, przed kościołem kończy się
droga rowerowa - brak znaku, że dalej prowadzi droga pieszo-rowerowa. Zgodnie
z obecnym oznakowaniem należy więc rowerem zjechać na ulicę, trasa pieszorowerowa zaczyna się na wysokości ul. Obrońców Wybrzeża, nie ma tam jednak
możliwości wjazdu na chodnik ze względu na wysoki krawężnik - bezpiecznie
wjechać na trasę można dopiero za kwiaciarniami.
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Wnioski dotyczące zagospodarowania parku miejskiego w Pruszczu Gdańskim.
Propozycję są wynikiem spaceru badawczego, który odbył się 26 sierpnia 2015 roku:
1) uporządkowanie terenu (regularne koszenie trawników, przycinanie drzew,
zapobieganie chorobom rośli, nasadzenia roślin, szczególnie teren od strony
ul. Grunwaldzkiej),
2) zapewnienia

bieżących

napraw

i

sprawności

sprzętu

oraz

urządzeń

(w szczególności place zabaw i siłownie, także na Faktorii, pomalowanie ławek),
3) zagospodarowanie

stawu

-

pogłębienie,

pozbieranie

śmieci,

wycięcie

niepotrzebnych roślin, poprawienie przepływu.

Ankieta internetowa
Spośród osób uczestniczących w ankiecie internetowej, ponad 95% badanych było
mieszkańcami Pruszcza Gdańskiego. Odpowiedzi udzielało 50% kobiet i 50% mężczyzn.
81% biorących udział w ankiecie stanowiły osoby pracujące, po 9,5% reprezentowane były
przez osoby zajmujące się domem i emerytów/rencistów.
Wśród respondentów największą grupę (62%) stanowiły osoby mieszkające w domu
jednorodzinnym, niecałe 20% w domu z 2-4 mieszkaniami, natomiast 9,5% stanowiły osoby
mające mieszkanie w domu z pięcioma lub więcej mieszkaniami.
Respondenci zostali zapytani o to, czy interesują się wyglądem Pruszcza Gdańskiego –
ulic, dróg, placów i zabudowań.

Ryc. 4. Zainteresowanie wyglądem Pruszcza Gdańskiego
Źródło: opracowanie własne PSAL na podstawie przeprowadzonych badań.
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Zdecydowana

większość

respondentów

(ponad

80%)

stwierdziła,

że

jest

zainteresowana wyglądem miasta.
Badani zostali poproszeni o wyrażenie swojej opinii na temat wyglądu,
rozmieszczenia w przestrzeni i wygody użytkowania zabudowy miasta Pruszcza, osiedla,
w którym respondenci mieszkają oraz najbliższego otoczenia budynku (w tym małej
architektury).

Ryc. 5. Ocena wyglądu miasta, osiedla i najbliższego otoczenia
Źródło: opracowanie własne PSAL na podstawie przeprowadzonych badań.

Zdecydowanie najlepszą opinią cieszy się miasto jako całość - ponad 60%
respondentów uważa, że Pruszcz Gdański im się podoba. Trochę mniejszej liczbie osób
podoba się otoczenie, w którym mieszka (45%), natomiast 30% uważa, że się nie podoba.
W przyadku samego osiedla równoważy się liczba osób, którym się ono podoba i nie podoba.
Jednak 25% respondentów nie miało opinii na ten temat.

W badaniu

przedstawiono wybrane elementy wpływające na jakość przestrzeni.

Respondenci zostali poproszeni, aby uporządkować je w kolejności od najważniejszych,
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najbardziej potrzebnych, aby uznać, że dana przestrzeń jest przyjazna, zachęca
do przebywania. Elementy zostały uporządkowane od najważniejszych do najmniej ważnych
w następującej kolejności:
1) wybiegi dla psów,
2) zdroje, źródełka z wodą do picia oraz fontanny,
3) siłownie na świeżym powietrzu,
4) parkingi rowerowe,
5) kwietniki, klomby kwiatowe,
6) ścieżki rowerowe,
7) miejsca parkingowe dla samochodów,
8) toalety publiczne,
9) plac zabaw dla dzieci,
10) trawniki,
11) drzewa, zieleń wysoka,
12) krzewy, zieleń niska,
13) kosze na śmieci,
14) ławki, miejsca do siedzenia,
15) chodniki,
16) oświetlenie.
Respondenci zostali proszeni o ocenę istniejących w Pruszczu Gdańskim miejsc
i urządzeń w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo źle, a 5 bardzo dobrze. Najbardziej
pozytywną opinią cieszą się ławki do siedzenia, chodniki, siłownie na powietrzu, place zabaw
dla dzieci. Negatywnie oceniane są przede wszystkim parkingi rowerowe, źródełka do picia
oraz wybiegi dla psów a także toalety publiczne i stan zadrzewienia.
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Ryc. 6. Ocena poszczególnych elementów przestrzeni publicznych w Pruszczu Gdańskim
Źródło: opracowanie własne PSAL na podstawie przeprowadzonych badań.

Badanym przedstawione zostały wybrane elementy negatywnie wpływające
na przestrzeń. Respondenci byli poproszeni o uporządkowanie ich w zależności od tego, które
najbardziej przeszkadzają, szpecą przestrzeń. Elementy zostały ułożone od najważniejszych
do najmniej ważnych w następujący sposób:
1) kolorystyka dachów,
2) kolorystyka elewacji budynków,
3) grodzenia budynków wielorodzinnych (bloki),
4) stan techniczny budynków,
5) stan elewacji budynków,
12

6) dzikie parkingi,
7) reklamy,
8) stan chodników,
9) bazgroły, napisy na ścianach,
10) śmieci.
Badani zostali zapytani także o to, w jaki sposób najczęściej przemieszczają się po
Pruszczu Gdańskim.

Ryc. 7. Sposoby poruszania się po Pruszczu Gdańskim
Źródło: opracowanie własne PSAL na podstawie przeprowadzonych badań.

Większość badanych przyznawała, że najczęściej po mieście porusza się samochodem,
częściej jako kierowca niż pasażer. Pieszo porusza się codziennie także prawie 60%
respondentów. Z autobusu w Pruszczu kilka razy w tygodniu korzysta niecałe 20 % badanych,
natomiast codziennej jazdy po mieście na rowerze przyznało się ponad 28% badanych,
zaś 1/3 respondentów do jazdy kilka razy w miesiącu.
Osoby badane poproszone zostały także o wskazanie celu jazdy rowerem.
Respondenci zapytani o cel jazdy rowerem po mieście przyznało, że najczęstszym powodem
są zakupy, szkoła, praca a także rekreacja. Chęć odwiedzenia rodziny ma mniejszy wpływ
na jazdę po mieście. Natomiast uprawianie sportu wyczynowo nie jest wskazywane jako
sposób użytkowania roweru w jeździe po Pruszczu Gdańskim.

13

Ryc. 8. Cel poruszania się rowerem po Pruszczu Gdańskim
Źródło: opracowanie własne PSAL na podstawie przeprowadzonych badań.

Respondenci poproszenie o wskazanie utrudnień w jeździe rowerem po Pruszczu
Gdańskim wskazali kilka przeszkód. Główną był brak ciągłości ścieżek rowerowych:
1) brak połączenia między ścieżkami rowerowymi,
2) brak ciągłości tras rowerowych - ścieżki kończące się i zaczynające w tzw. d(...),
3) wysokie krawężniki,
4) brak ścieżek lub tras rowerowych,
5) brak dostatecznej ilości ścieżek i konieczność jazdy po ulicach bez wydzielonych
obszarów dla rowerów,
6) niebezpieczeństwa związane z jazdą na rowerze spowodowane nieprawidłową
infrastrukturą: meandrowanie ścieżek rowerowych z jednej strony jezdni na drugą,
niepełne oznakowanie, skrzyżowania - światło zielone nie zapala się na lewoskrętach
dla roweru, musi stanąć samochód;
7) brak celowej siatki tras rowerowych: brak kompatybilnych ze sobą ścieżek
rowerowych,
8) brak parkingów dla rowerów: brak parkingów rowerowych, brak miejsc do
zostawienia rowerów
9) niechęć do jazdy na rowerze: nie jeżdżę.
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Ryc. 9. Sposoby spędzania czasu wolnego w Pruszczu Gdańskim
Źródło: opracowanie własne PSAL na podstawie przeprowadzonych badań.

Respondenci zostali poproszeni o sposoby i częstotliwość spędzania czasu wolnego
w Pruszczu Gdańskim. Najczęściej badani spędzają go chodząc na spacery, jeżdżąc
na rowerze a także uprawia sporty na wolnym powietrzu. Ponad połowa respondentów
przyznaje, że korzysta kilka razy w roku z imprez kulturalnych organizowanych na wolnym
powietrzu. Usługi gastronomiczne cieszą się małym udziałem, gdyż prawie 40% badanych
w ogóle z nich nie korzysta, a niecałe 43% korzysta jedynie kilka razy w roku. Rekreacja
w budynkach zamkniętych także nie cieszy się u respondentów dużą popularnością.
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Zapytani o najładniejsze miejsce w Pruszczu Gdańskim, badani najczęściej
wskazywali na Faktorię. Było także jedno wskazanie na Park polodowcowy oraz ul. Waląga.
W trakcie spotkań, które odbywały się w czerwcu 2015 roku, uczestnicy (mieszkańcy
i mieszkanki Pruszcza Gdańskiego) wskazywali swoje ulubione miejsca. Respondenci
niniejszego badania zostali poproszeni o ich uszeregowanie od tych, które lubią najbardziej,
do tych, które lubią w najmniejszym stopniu. Najbardziej lubianym miejscem okazało się
osiedle wzdłuż ul. Cichej, następne w kolejności to:
1) nowy wiadukt (ul. Przemysłowa),
2) ul. Wojska Polskiego,
3) park z grillem,
4) Plac Jana Pawła II,
5) ścieżka rowerowa przy rzece Raduni,
6) ścieżka rowerowa w kierunku Przejazdowa,
7) Faktoria,
8) centrum (ul. Kossaka).
Respondenci zapytani o najbrzydsze miejsce w Pruszczu Gdańskim, najczęściej
wskazywali rynek i jego okolice (ul. Krótka), pozostałe wskazania dotyczyły parku
przy ul. Mickiewicza oraz dzikie wysypiska śmieci pod prawie każdym nieogrodzonym
krzakiem.
W trakcie spotkań, które odbywały się w czerwcu 2015 roku, uczestnicy (mieszkańcy
i mieszkanki Pruszcza Gdańskiego) wskazywali najbardziej nielubiane miejsca. Respondenci
niniejszego badania zostali poproszeni o ich uszeregowanie od tych, które nie

lubią

najbardziej, do tych, które nie lubią w najmniejszym stopniu. Najbardziej nielubianym
miejscem okazało się centrum miasta, następne w kolejności były:
1) nowy cmentarz (przy ul. Cichej),
2) Osiedle Wschód,
3) boisko przy ul. Tysiąclecia,
4) osiedle przy ul. Żwirki i Wigury na równi z rondem za wiaduktem (ul. Chopina),
5) okolice wiaduktu na ul. Chopina,
6) skrzyżowania ul. Raciborskiego z Grunwaldzką i Wojska Polskiego,
7) giełda na równi z okolicami rynku (od ul. Krótkiej),
8) okolice Dworca PKP.
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Badani zostali zapytani o obszar Pruszcza Gdańskiego, w którym według nich nic się
nie dzieje. Najwięcej wskazań otrzymał osiedle Wschód oraz centrum miasta. Kilku
respondentów stwierdziło, że dotyczy to całego miasta. Pojedyncze wskazania dotyczyły
kwadratu ul. Obrońców Wybrzeża i ul. Obrońców Pokoju, część Pruszcza od Batalionów
chłopskich w stronę Tczewa , a także osiedle na wzgórzu, osiedle nad Radunią. Wskazane
także zostało osiedle bursztynowe od kilku lat nic się nie dzieje nie ma gdzie z dziećmi
spędzać czasu wolnego miejsca które miały być na rekreacje miasto zabiera na rozwój
deweloperki. Parku również ma nie być a był w planach zagospodarowania bo powstać
kolejne bloki.
Respondenci pytani byli także o miejsca w Pruszczu Gdańskim, które według nich
najbardziej tętnią życiem. Najczęściej wskazywanym miejscem była faktoria. Drugie
kolejności wymieniane było centrum miasta oraz Centrum Kultury i Sportu (ul. Chopina),
dwa wskazania przedstawiały opinię, że w Pruszczu ni ma takiego miejsca.
Respondenci zostali zapytani o poczcie bezpieczeństwa w mieście. Poproszono
ich aby wskazali miejsce, gdzie baliby się chodzić po zmroku. Najczęściej wskazywane były
okolice Dworca PKP, wraz z ul. Dworcową. Wiele wskazań przedstawiało opinię,
że nie ma takich miejsc. Pojedyncze wskazania dotyczyły także ścieżki wzdłuż Raduni,
okolice nowej obwodnicy, ul. Krótkiej, ul. Żwirki i Wigury. Jeden respondent stwierdził,
że po zmroku nie chodzi po mieście.
Na pytanie, o to, co badany chciałby zmienić w swoim najbliższym sąsiedztwie,
na swoim osiedlu pojawiły się różne odpowiedzi. Niektóre dotyczyły aspektów infrastruktury
i porządku:
1) zaprzestałbym budowania dróg i budynków niezgodnie z zasadami urbanistyki,
2) chodniki, kanalizacja burzowa (Osiedle Wschód),
3) progi zwalniające,
4) więcej ścieżek pieszych na Faktorię,
5) ścieżki rowerowe,
6) zlikwidować wystające poza parkany, na chodniki, gałęzi drzew i innych roślin.
Inny typ odpowiedzi dotyczył wyglądu estetycznego:
1) więcej drzew i kwiatów,
2) namalować mural na garażach przy starym cmentarzu,
3) więcej zieleni.
Najwięcej dotyczyło zwiększenia ilości miejsc spotkań, zabaw i innego typu integracji:
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1) więcej placów zabaw
2) zrobiłbym więcej mniejszych parków, miejsc spotkań oraz
3) brakuje mi domu sąsiedzkiego, miejsca spotkań dla mieszkańców
4) miejsce do spotkań towarzyskich na Osiedlu Wschód – PUB
5) powstanie domu kultury
6) by powstał teren gdzie rodzice z dziećmi mogli by wspólnie spędzać czas na świeżym
powietrzu zamiast siedzieć przed TV lub komputerem. teren vis a vis Tesco, a Willami
Bursztyn, by powstał tam plac zabaw jak z boiskiem i siłownią na powietrzu.
W trakcie spotkań, które odbywały się w czerwcu 2015 roku, uczestnicy (mieszkańcy
i mieszkanki Pruszcza Gdańskiego) wskazywali miejsca, które wymagają poprawy, zmian.
Respondenci niniejszego badania zostali poproszeni o ich uszeregowanie od tego miejsca,
które wymaga zmian w pierwszej kolejności, do tego, które nie musi się zmienić (może zostać
zmienione w ostatniej kolejności). Według respondentów najpilniejszej zmiany potrzebuje
Osiedle Bursztynowe, następne w kolejności są:
1) nawierzchnia ul. Modrzewskiego (oś. Wschód),
2) centrum miasta,
3) Plac Jana Pawła II (przy urzędzie powiatowym),
4) stary cmentarz przy ul. Spokojnej,
5) skrzyżowania ul. Raciborskiego z Grunwaldzką i Wojska Polskiego,
6) park przy wiadukcie,
7) okolice cukrowni,
8) park przy centrum miasta,
9) okolice Dworca PKP,
10) ul. Wojska Polskiego na wysokości parkingów Faktorii (przed sklepem „Tres”),
11) ul. Krótka (miejsce niezagospodarowane między parkingiem a Kwadratem).
Respondenci zostali poproszeni o wskazanie jednego miejsca, które wymaga zmian
w

pierwszej

kolejności.

Najczęściej

wskazywanym

miejscem

ul. Raciborskiego z Grunwaldzką i Wojska Polskiego. Drugie

było

skrzyżowanie

kolejności to ul. Krótka

(miejsce niezagospodarowane między parkingiem a Kwadratem), natomiast trzecie dotyczyło
okolic dworca PKP. Kolejne wskazania to:
1) stary cmentarz przy ul. Spokojnej,
2) ul. Krótka (miejsce niezagospodarowane między parkingiem a Kwadratem),
3) Plac Jana Pawła II (przy urzędzie powiatowym),
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4) nawierzchnia ul. Modrzewskiego (oś. Wschód),
5) skrzyżowania ul. Raciborskiego z Grunwaldzką i Wojska Polskiego,
6) ul. Wojska Polskiego na wysokości parkingów Faktorii (przed sklepem „Tres”),
7) park przy centrum miasta,
8) centrum miasta,
9) okolice Dworca PKP,
10) okolice cukrowni,
11) Osiedle Bursztynowe,
12) park przy wiadukcie.
Na pytanie dotyczące w jaki sposób chcieliby zmienić miejsce (wskazane do zmiany
w poprzednim pytaniu) respondenci kładli nacisk na uporządkowanie przestrzeni:
1) uporządkować, normalne parkingi, więcej zieleni;
2) Porządek; zlikwidować chore drzewa, szczególnie iglaki. rozprzestrzenianie się zarazy
na pobliskie uprawy;
3) uporządkować, plac zabaw, więcej zieleni; uporządkować teren, ładniejsze budynki,
mniej tymczasowości;
4) porządek, więcej drzew, toaleta publiczna;
5) porządek, więcej roślin, uporządkowane parkingi, więcej sklepów, usług, rynek w
formie targu (nie hala tak jak przy torach).
Wskazywali także na potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa:
1) zrobić rondo albo poszerzyć drogę i zrobić bezpieczny przejazd dla rowerów,
2) rewitalizacja przestrzeni,
3) nawierzchnia,
4) oświetlenie,
5) ławki, zieleń,
6) działające windy.
Wśród tych respondentów, którzy spełniają czas wolny z dziećmi na terenie miasta,
najchętniej odwiedzanym miejscem jest Faktoria. Mieszkańcy korzystają także ze ścieżek
rowerowych, osiedlowych placów zabaw, parku polodowcowego. zakola Raduni, zbiorników
retencyjnych przy osiedlu Bursztynowym oraz kortów tenisowych
Wśród respondentów, który posiadają psa, najczęstszym miejscem wyprowadzania psa
jest posesja, teren wokół domu. Rzadziej wymieniany jest wybieg dla psów lub inne tereny
zielone. Na pytanie dotyczące powodu, respondenci również wskazują to, że jest to miejsce
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najbliżej domu, kolejnym czynnikiem jest wielkość miejsca, by pies mógł się wybiegać.
Forma wybiegu dla psów, kosze na psie odchody są mniej determinującymi czynnikami.

Ryc. 10. Miejsce wyprowadzania psa
Źródło: opracowanie własne PSAL na podstawie przeprowadzonych badań.

Osoby badane zapytane były o kierunki rozwoju miasta. Według respondentów
w pierwszej kolejności Pruszcz Gdański powinien się rozwijać w kierunku sportu i rekreacji,
do których zaliczane są ścieżki rowerowe i place zabaw. W następnej kolejności istotna jest
infrastruktura dla pieszych - chodniki, oświetlenie oraz infrastruktura dla rowerzystów ścieżki rowerowe, trasy rowerowe, parkingi rowerowe, parkingi samochodowe. Kolejne
działania powinny dotyczyć usług (sklepy), kultury. Na końcu plasuje się bezpieczeństwo
(np. oświetlenie ulic nocą)
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Ryc. 11. Preferowane kierunki rozwoju miasta
Źródło: opracowanie własne PSAL na podstawie przeprowadzonych badań. Odpowiedzi nie sumują się
do 100%, ponieważ można było udzielić do 3 odpowiedzi.

Na pytanie dotyczące poczucia wpływu na otaczającą przestrzeń, ponad połowa
respondentów stwierdziła iż raczej nie uważa, że ma wpływ na to jak wygląda i funkcjonuje
przestrzeń publiczna w Pruszczu Gdańskim. Jedynie niecałe 30 % badanych uważa
ma wpływ, natomiast prawie jedna czwarta nie ma na ten temat zdania.
Osoby badane zostały zapytane również o to, czy

na terenie swojego miejsca

zamieszkania obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Ponad połowa
respondentów przyznała, że obowiązują plany miejscowe, ale ponad 40% badanych
nie wiedziało, czy są czy też nie obowiązują na ich terenach.

Podsumowanie
Ankieta internetowa

dotyczyła oceny wyglądu i funkcjonowania przestrzeni

w Pruszczu Gdańskim.
Znaczące jest, że respondenci pozytywnie reagują na zmiany, które zachodzą
w przestrzeni Pruszcza Gdańskiego. Ogólnie, miasto podoba się większości badanych. Trzeba
podkreślić, że konkretne miejsce, w którym mieszkają – osiedle, nie ma już takiej pozytywnej
opinii. Pozytywnie ocenione zostały miejsca, które w ciągu kilku ostatnich lat przeszły
znaczące zmiany i w które zainwestowano środki własne gminy oraz fundusze unijne. Takim
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miejscem jest chociażby centrum miasta czy Faktoria. Respondenci zauważają t te miejsca,
które przez wiele lat były niedoinwestowane, zapomniane i mimo, że spełniają ważne funkcje
w przestrzeni publicznej, nie są przez mieszkańców lubiane. Takim przykładem są chociażby
okolice rynku i ulicy Krótkiej. W badaniu przedstawiono wybrane elementy wpływające na
jakość przestrzeni. Co ciekawe, za najważniejsze uznane zostały wybiegi dla psów, oraz
zdroje, źródełka z wodą do picia oraz fontanny. Podkreślono także, że właśnie tych
elementów brakuje w przestrzeni publicznej Pruszcza. Chodniki, oświetlenie czy ławki
uznane zostały za wpływające w najmniejszym stopniu na jakość przestrzeni. Może to
świadczyć albo o braku istotnej potrzeby, albo też o nasyceniu tymi elementami przestrzeni
publicznej Pruszcza. Stan chodników i lokalizacja ławek były pozytywnie ocenione przez
respondentów. Zauważyć warto, że respondenci wysoko oceniali obecność w przestrzeni
siłowni na świeżym powietrzu.
Respondenci oceniali też elementy, przez które przestrzeń publiczna jest negatywnie
odbierana. Tutaj główną rolę stanowi kolor (dachów, elewacji). Sam stan techniczny
budynków według badanych mniej wpływa na ogólne odbieranie przestrzeni.
Badani oceniali miasto z punktu widzenia osoby poruszającej się samochodem lub pieszo,
gdyż ten sposób przemieszania był najczęściej wymieniany w ankiecie. Rower służył
respondentom przede wszystkim do jeżdżenia na zakupy, szkoły lub pracy, a także rekreacji.
Dla rowerzystów zauważalne były utrudnienia w poruszaniu się po mieście, brak ciągłości
ścieżek rowerowych, niebezpieczeństwa związane z jazdą na rowerze spowodowane
nieprawidłową

infrastrukturą:

niepełne

oznakowanie,

źle

pracujące

światła

na skrzyżowaniach. Może dlatego te na pytanie o to co chcieliby zmienić w mieście w
pierwszej kolejności, najistotniejsze okazały się względy bezpieczeństwa i

najczęściej

wskazywanym miejscem było skrzyżowanie ul. Raciborskiego z Grunwaldzką i Wojska
Polskiego. Kolejne miejsca oczekiwane przez badanych na zmianę miały niskie walory
estetyczne. Były to kolejności ul. Krótka (miejsce niezagospodarowane między parkingiem
a Kwadratem) i okolice dworca PKP.
Badani, doceniając już te zmiany, które zaszły w ich otoczeniu, chcieliby,
aby ten kierunek działań miasta był kontynuowany. Respondenci cieszą się z Faktorii, sprzętu
do rekreacji, nie mówią jednak, że liczba miejsc tego typu rozrywki jest już wystarczająca.
W dalszym ciągu twierdzą, że jest jeszcze duża potrzeba zwiększenia ilości miejsc spotkań,
zabaw i innego typu integracji.
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Mieszkańcy doceniają też walory estetyczne miasta i jeśli chodzi o niektóre zmiany
dotyczące upiększenia, zadowolą się kosmetycznymi poprawkami - nową farbą na dachach
i elewacjach.
Wyniki badań wskazują na kilka problemów, które mogą zostać rozwiązane nawet
na poziomie projektów skierowanych do budżetu obywatelskiego. Negatywne oceny
przestrzeni w rejonie rynku mogą wskazywać na potrzebę włączenia tego terenu do działań
rewitalizacyjnych.
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Aneks. Kwestionariusz ankiety
Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w ocenie wyglądu i funkcjonowania przestrzeni w Pruszczu Gdańskim.
Pytania dotyczą przede wszystkim otwartej przestrzeni publicznej, czyli tych wszystkich
miejsc, w których może znaleźć się każda osoba i korzystać z nich nieodpłatnie (np. ulice,
place, parki, skwery, trasy spacerowe, tereny rekreacyjne).
Prosimy o odpowiedź na pytania przez zaznaczenie wybranej opcji lub wpisanie własnej
propozycji. Badanie jest punktem wyjścia do wybrania tematów i miejsc, nad zmianą których
chcemy zastanowić się na warsztatach, które odbędą się jesienią 2015 roku.
Badanie jest anonimowe, a wyniki przedstawione zostaną jedynie w formie zbiorczej. Ankieta
będzie dostępna do 25 sierpnia 2015 roku.
Badanie realizowane jest przez Pomorskie Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie w

ramach

projektu „Wspólna przestrzeń - aktywni obywatele i obywatelki Pruszcza Gdańskiego
na rzecz poprawy jakości publicznej miasta”. Projekt jest z programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich. Został objęty honorowym patronatem Burmistrza

Pruszcza Gdańskiego,

Pana Janusza Wróbla.
Raport z badań zostanie przedstawiony do 30 września 2015 roku na stronie
https://www.facebook.com/psal.ngo oraz www.psal.org.pl. Pod tymi adresami pojawią się
także informacje o tematach i harmonogramie warsztatów. W razie pytań lub wątpliwości
prosimy o kontakt: biuro@psal.org.pl
Zapraszamy do udziału w badaniu! Prosimy także o przekazanie informacji o ankiecie
wszystkim osobom, które Państwa zdaniem zainteresowane są podnoszeniem jakości
przestrzeni w Pruszczu Gdańskim.

1. Czy interesujesz się tym, czy zwracasz uwagę na to, jak wyglądają budynki, drogi, ulice,
place i jak zabudowane są i urządzone różne miejsca w Pruszczu Gdańskim? Proszę wskazać
jedną odpowiedź
1. bardzo się tym interesuję
2. trochę się tym interesuję
3. raczej się tym nie interesuję
4. wcale się tym nie interesuję
5. trudno powiedzieć
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2. Czy, ogólnie rzecz biorąc, pod względem architektonicznym, tj. wyglądu, rozmieszczenia
w przestrzeni i wygody użytkowania zabudowy, podoba Ci się (proszę wskazać jedną
odpowiedź w każdym wierszu):
zdecydowanie
podoba mi się

raczej
podoba mi
się

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1. Pruszcz Gdański
osiedle, na którym
mieszkasz
najbliższe otoczenie
budynku, w którym
mieszkasz (wygląd klatek
schodowych, podwórzy,
placów osiedlowych w tym
3.
wyposażenie w elementy
małej architektury: ławki,
place zabaw, innych
budynków mieszkalnych,
itp.)
2.

zdecydowanie nie
raczej nie
podoba mi się
podoba mi się

trudno
powiedzieć

3. Poniżej przedstawione zostały wybrane elementy wpływające na przestrzeń. Proszę
uporządkować je w zależności od tego, które uważasz za najważniejsze, najbardziej
potrzebne, aby uznać, że dana przestrzeń jest przyjazna, zachęca do przebywania. Proszę
uporządkować je od najważniejszych do najmniej ważnych.
ławki, miejsca do siedzenia
oświetlenie
kosze na śmieci
toalety publiczne
chodniki
ścieżki rowerowe
parkingi rowerowe
miejsca parkingowe dla samochodów
plac zabaw dla dzieci
siłownie na świeżym powietrzu
drzewa, zieleń wysoka
krzewy, zieleń niska
trawniki
kwietniki, klomby kwiatowe
zdroje, źródełka z wodą do picia
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fontanny
wybiegi dla psów

4. Proszę o ocenę istniejących w Pruszczu Gdańskim miejsc i urządzeń w skali od 1 do 5,
gdzie 1 oznacza bardzo źle, a 5 bardzo dobrze. Proszę wskazać jedną odpowiedź w każdym
wierszu
bardzo źle

źle

trudno
powiedzieć

dobrze

bardzo
dobrze

brak

ławki, miejsca do
siedzenia
oświetlenie
kosze na śmieci
toalety publiczne
chodniki
ścieżki rowerowe
parkingi
rowerowe
miejsca
parkingowe dla
samochodów
plac zabaw dla
dzieci
siłownie
na
świeżym
powietrzu
drzewa,
zieleń
wysoka
krzewy,
zieleń
niska
trawniki
kwietniki,
klomby
kwiatowe
zdroje, źródełka z
wodą do picia
fontanny
wybiegi dla psów

5. Poniżej przedstawione zostały wybrane elementy negatywnie wpływające na przestrzeń.
Proszę uporządkować je w zależności od tego, które uważasz za te, które najbardziej
przeszkadzają, szpecą przestrzeń. Proszę uporządkować je od najważniejszych do najmniej
ważnych.
śmieci
bazgroły, napisy na ścianach
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dzikie parkingi
reklamy
grodzenia budynków wielorodzinnych (bloki)
stan techniczny budynków
stan elewacji budynków
kolorystyka elewacji budynków
kolorystyka dachów
stan chodników

6. Jak poruszasz się po Pruszczu Gdańskim? Proszę wskazać jedną odpowiedź w każdym
wierszu.
lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

środek transportu

codziennie
lub prawie
codziennie

raz, dwa
razy w
tygodniu

kilka razy w
miesiącu

kilka razy w
roku

nigdy

Pieszo
Rowerem
Autobusem
motocyklem,
skuterem
samochodem jako
kierowca
samochodem jako
pasażer

7. W jakim celu jeździsz rowerem? Proszę wskazać jedną odpowiedź w każdym wierszu
lp.

Cel

1.
2.
3.
4.
5.
6.

do szkoły, pracy
po zakupy
do rodziny, znajomych
Rekreacyjnie
Wyczynowo
w innym celu

codziennie
lub prawie
codziennie

raz, dwa
razy w
tygodniu

kilka razy w
miesiącu

kilka razy w
roku

nigdy

8. Co jest Twoim zdaniem największa przeszkodą dla jeżdżenia rowerem?
.......................................................................................................................................................
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9. Jak spędzasz czas wolny na terenie Pruszcza Gdańskiego? Proszę wskazać jedną
odpowiedź w każdym wierszu
lp.

Cel

1.

Uprawiam sport na
świeżym powietrzu
Chodzę na spacery (w
tym nordic walking)
Jeżdżę na rowerze
Chodzę na imprezy
kulturalne na świeżym
powietrzu
W inny sposób
spędzam czas w
przestrzeni publicznej
Korzystam z usług
gastronomicznych
(kawiarnie, bary,
restauracje)
W inny sposób
spędzam czas w
budynkach,
zamkniętych
pomieszczeniach

2.
3.
4.

5.

6.

7.

codziennie
lub prawie
codziennie

raz, dwa
razy w
tygodniu

kilka razy w
miesiącu

kilka razy w
roku

nigdy

10. Jakie miejsce w Pruszczu Gdańskim jest według Ciebie najładniejsze?
…………………………………………………………………………………...........................

11. W trakcie spotkań, które odbywały się w czerwcu 2015 roku, uczestnicy (mieszkańcy
i mieszkanki Pruszcza Gdańskiego) wskazywali swoje ulubione miejsca. Zostały one
przedstawione poniżej. Proszę uszeregować je według własnego upodobania, od tego miejsca,
które lubisz najbardziej, do tego, które lubisz w najmniejszym stopniu.
ścieżka rowerowa przy rzece Raduni
Faktoria
ścieżka rowerowa w kierunku Przejazdowa
Centrum (ul. Kossaka)
Plac Jana Pawła II
park z grillem
nowy wiadukt (ul. Przemysłowa)
ul. Wojska Polskiego
osiedle wzdłuż ul. Cichej
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12. Jakie miejsce w Pruszczu Gdańskim jest według Ciebie najbrzydsze?
……………………………………………………………………………………………...........
13. W trakcie spotkań, które odbywały się w czerwcu 2015 roku, uczestnicy (mieszkańcy
i mieszkanki Pruszcza Gdańskiego) wskazywali miejsca, których nie lubią w Pruszczu
Gdańskim. Zostały one przedstawione poniżej. Proszę uszeregować je według własnego
upodobania, od tego miejsca, które go najbardziej nie lubisz, do tego, którego nie lubisz
w najmniejszym stopniu.
okolice Dworca PKP
okolice rynku (od ul. Krótkiej)
boisko przy ul. Tysiąclecia
okolice wiaduktu na ul. Chopina
osiedle przy ul. Żwirki i Wigury
Skrzyżowania ul. Raciborskiego z Grunwaldzką i Wojska Polskiego
Centrum miasta
rondo za wiaduktem (ul. Chopina)
nowy cmentarz (przy ul. Cichej)
Osiedle Wschód
Giełda

14. Twoim zdaniem, w której części Pruszcza Gdańskiego nic się nie dzieje?
…………………………………………………………………………………………………

15. Jakie miejsce w Pruszczu Gdańskim najbardziej tętni życiem?
…………………………………………………………………………………………………

16. Jakimi ulicami w Pruszczu Gdańskim boisz się chodzić po zmroku?
…………………………………………………………………………………………………

17. Co chciałabyś/chciałbyś zmienić w swoim najbliższym sąsiedztwie, na swoim osiedlu?
…………………………………………………………………………………………………
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18. W trakcie spotkań, które odbywały się w czerwcu 2015 roku, uczestnicy (mieszkańcy
i mieszkanki Pruszcza Gdańskiego) wskazywali miejsca w Pruszczu Gdańskim, które
wymagają poprawy, zmian. Zostały one przedstawione poniżej. Proszę uszeregować
je według własnego upodobania, od tego miejsca, które wymaga zmian w pierwszej
kolejności, do tego, które nie musi się zmienić (może zostać zmienione w ostatniej
kolejności).
stary cmentarz przy ul. Spokojnej
ul. Krótka (miejsce niezagospodarowane między parkingiem a Kwadratem)
Plac Jana Pawła II (przy urzędzie powiatowym)
nawierzchnia ul. Modrzewskiego (oś. Wschód)
skrzyżowania ul. Raciborskiego z Grunwaldzką i Wojska Polskiego
ul. Wojska Polskiego na wysokości parkingów Faktorii (przed sklepem „Tres”)
park przy centrum miasta
Centrum miasta
okolice Dworca PKP
okolice cukrowni
Osiedle Bursztynowe
park przy wiadukcie

19. Które z miejsc wskazałaś/wskazałaś, jako to, które wymaga zmian w pierwszej
kolejności?
stary cmentarz przy ul. Spokojnej
ul. Krótka (miejsce niezagospodarowane między parkingiem a Kwadratem)
Plac Jana Pawła II (przy urzędzie powiatowym)
nawierzchnia ul. Modrzewskiego (oś. Wschód)
skrzyżowania ul. Raciborskiego z Grunwaldzką i Wojska Polskiego
ul. Wojska Polskiego na wysokości parkingów Faktorii (przed sklepem „Tres”)
park przy centrum miasta
Centrum miasta
okolice Dworca PKP
okolice cukrowni
Osiedle Bursztynowe
park przy wiadukcie
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20.

Co

chciałabyś/chciałbyś

zmienić/dodać/zlikwidować

w

tym

miejscu?

…………………………………………………………………………………………………

21. Czy spędzasz na terenie Pruszcza Gdańskiego czas z dzieckiem/dziećmi? Proszę wskazać
jedną odpowiedź
1. tak
2. nie - przejdź do pytania 23

22. Gdzie na terenie Pruszcza Gdańskiego najchętniej przebywasz z dzieckiem/dziećmi?
…………………………………………………………………………………………………

23. Czy masz psa? Proszę wskazać jedną odpowiedź
1. tak
2. nie - przejdź do pytania 26

24. Gdzie najczęściej wyprowadzasz psa?
…………………………………………………………………………………………………

25. Dlaczego właśnie tam wyprowadzasz psa? Proszę wskazać jedną odpowiedź
1. najbliżej domu
2. dużo miejsca, aby pies mógł się wybiegać
3. jest tam skwer/wybieg dla psów
4. są tam kosze na śmieci na psie odchody
5. inne (proszę wpisać) .................................................

26. Jaką sferę życia Pruszcz Gdański powinien rozwijać w przestrzeni publicznej w pierwszej
kolejności? Proszę wskazać do 3 odpowiedzi
1. kultura (więcej imprez kulturalnych)
2. bezpieczeństwo (np. oświetlenie ulic nocą)
3. usługi (sklepy)
4. sport i rekreacja (ścieżki rowerowe, place zabaw)
5. infrastruktura dla pieszych - chodniki, oświetlenie
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6. infrastruktura dla rowerzystów - ścieżki rowerowe, trasy rowerowe, parkingi
7. parkingi samochodowe
8. inne (proszę wpisać) .......................................................................

27. Czy uważasz, że masz wpływ na to jak wygląda i funkcjonuje przestrzeń publiczna w
Pruszczu Gdańskim? Proszę wskazać jedną odpowiedź
1. zdecydowanie tak
2. raczej tak
3. trudno powiedzieć
4. raczej nie
5. zdecydowanie nie

28. Czy na terenie Twojego miejsca zamieszkania obowiązuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego? Proszę wskazać jedną odpowiedź
1. tak
2. nie
3. nie wiem

29. Płeć
1. kobieta
2. mężczyzna

30. Wiek (proszę wpisać w latach) .......................................

31. Status zawodowy
1. uczeń/student
2. osoba pracująca
3. osoba zajmująca się domem
4. osoba bezrobotna
5. rencista/emeryt

32. Budynek, w który mieszkam
1. dom jednorodzinny
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2. dom z 2-4 mieszkaniami
3. dom z 5 lub więcej mieszkaniami

33. Miejsce zamieszkania
1. Pruszcz Gdański
2. poza Pruszczem Gdańskim

34. Ulica zamieszkania (proszę wpisać) ...............................................

35. Inne uwagi
.......................................................................................................................................................

Dziękujemy za udział w badaniu!
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