Wyniki ankiety online – konsultacji społecznych prowadzonych
w związku z opracowywanym Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego realizowanych w ramach projektu „Szkoła
świadomego planowania przestrzennego – partnerska współpraca samorządu,
projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych” – II Osi
priorytetowej, działania 2.19 POWER 2014-2020.
W dniach od 22 lutego do 22 marca 2017 roku została zamieszczona ankieta
online na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych.
Ankieta została zamieszczona w związku z prowadzonymi konsultacjami przy
opracowywanym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego realizowanych w ramach projektu „Szkoła świadomego planowania
przestrzennego – partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk
społecznych w procesach planistycznych” – II Osi priorytetowej, działania 2.19
POWER 2014-2020.
Zamieszczona ankieta składała się z 12- stu merytorycznych pytań: w jakim
kierunku winna rozwijać się gmina Ustrzyki Dolne.
Osoby biorące udział w ankiecie stwierdziły, iż nasze miasto i gmina są dobrym
miejscem do mieszkania (w skali od 1 do 5 – respondenci odpowiedzieli 3,7), natomiast
mniej osób widzi miasto i gminę Ustrzyki Dolne jako dobre miejsce do planowania
przyszłości i prowadzenia działalności gospodarczej (w skali od 1 do 5 – respondenci
średnio określili 2,1).
Z ankiety nie ulega wątpliwości, iż miasto winno rozwijać się w kierunku
turystyki, gdyż tego chce 30% respondentów.
Podkreślić należy, iż 18% respondentów chce promocji zrównoważonego
rozwoju gminy przy jednoczesnym poszanowaniu walorów środowiska naturalnego
i zasad równości społecznej.
Respondenci zauważają również potrzebę rozwoju przemysłu – 11%,
wyznaczania terenów pod inwestycje 14%, oraz rozwoju sektora usług – 9%.
Większość ankietowanych, bo około 60% widzi lokalizację przemysłu na terenie
byłego „PPD Ustjanowa” w Ustjanowej Górnej, tj. w rejonie ulicy Przemysłowej, a jego
ograniczenie przy istniejących obiektach sportowych.
Kierunek turystycznego rozwoju gminy potwierdza kolejna analiza ankiety, gdyż
nasi Respondenci uważają, iż wolne tereny na naszym obszarze winny zostać
przeznaczone pod tereny rekreacyjne – 23%, oraz pod tereny turystyczne – 22%.
Dodatkowych terenów przemysłowych domaga się 12% respondentów, tyleż
samo pod tereny usługowe, a tereny pod dodatkowe obiekty sportowe 11,5%.
Lokalizacja inwestycji rozłożyła się na całej gminie. Zrodziły się ciekawe
pomysły takie jak budowa wieży widokowej na Górze Laworta z panoramą Karpat
Ukraińskich po Tatry oraz szlak głównym wododziałem europejskim.
Respondenci wskazali też obszary naszej gminy, które winny zostać objęte
dodatkową ochroną, do której proponują zaliczyć między innymi wszystkie cerkwie na

naszym terenie, cmentarz grecki w Krościenku, dolinę Stebnika, teren byłej rafinerii
w Ustrzykach Dolnych tj. budynki „JUTAPOL”-u.
Prawie połowa ankietowanych widzi konieczny remont dróg na terenie gminy.
Wskazują Oni między innymi ulicę Nadgórną, Łukasiewicza oraz drogi na terenach
wiejskich. Również nasi respondenci wskazują niewystarczającą ilość miejsc
parkingowych, wskazując centrum miasta jako główny problem.
Ponad 32% respondentów widzi problem zbyt małej ilości terenów sportowo –
rekreacyjnych, wskazując wiele miejsc do uzupełnienia tych istniejących na terenie
miasta i gminy Ustrzyki Dolne.
Największą bolączką jest zbyt mała ilość placów zabaw, gdyż tego domaga się
27% ankietowanych. 25% chce powstania ścieżek rowerowych, a siłowni
zewnętrznych domaga się 12,5%.
21% ankietowanych widzi problemy związane z dostępnością komunikacyjną
gminy, 14% widzi problem z dostępnością do infrastruktury komunalnej (sieć
wodociągowa, kanalizacyjna, a 15% respondentów odczuwa niskie poczucie
współodpowiedzialności za przestrzeń wspólną (wspólna przestrzeń – przestrzeń
niczyja).
Ankietę naszą uzupełniło 43% kobiet, 57% mężczyzn. Wśród respondentów
osoby z wyższym wykształceniem to 61%, średnim 33%, zawodowym 4%,
gimnazjalnym 1%. Wśród respondentów 58% zamieszkuje miasto Ustrzyki Dolne, 39%
zamieszkuje obszar gminy, a około 3% to osoby spoza gminy.
41% ankietowanych to osoby w wieku od 25-35 lat, 34% ankietowanych to
osoby w wieku od 18 do 24 lat, 12% - to osoby w wieku 46-55 lat, 10% to osoby w
wieku 36-45 lat, a około 3% to osoby w wieku od 56 do 65 lat.
Dogłębna analiza ankiety prowadzi do wniosku, iż miasto i gmina Ustrzyki Dolne
winny rozwijać się w kierunku turystycznym z jednoczesnym poszanowaniem
środowiska naturalnego i zasad równości społecznej.
Władze miasta winny dążyć do poprawy infrastruktury drogowej oraz lepszej
dostępności do infrastruktury komunikacyjnej.
Powinny zostać wyznaczone nowe miejsca pod tereny sportowe i rekreacyjne
na których, winny zostać zlokalizowane nowe obiekty sportowo – rekreacyjne takie jak
i place zabaw, ścieżki rowerowe oraz siłownie na świeżym powietrzu.
Z analizy wieku osób biorących udział w ankietach wynika, iż największa ilość
osób to osoby młode, w sile wieku od 18 do 45 lat, dla których władze miasta winny
tworzyć także warunki do życia, aby chcieli Oni pozostać na naszym terenie, tu żyć,
tworzyć swoje biznesy, więc miejsce do spędzania czasu wolnego i szeroko
rozumianej rekreacji.
Wszystkim biorącym udział w ankiecie dziękujemy za zaangażowanie
w lokalne problemy i poświęcony czas.  

