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1. TEMAT KONSULTACJI 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w sprawie zagospodarowania Parku 

Drwęckiego w Ostródzie. 

 

 

 

2. PODSTAWA PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI 

Zarządzenie Burmistrza Miasta Ostróda nr 242/2020 z dnia 23.11.2020 roku 

 

3. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI 

Konsultacje w całości przeprowadzone zostały przez Gminę Miejską Ostróda. 
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4. AKCJA INFORMACYJNA 

Informacje o konsultacjach ogłoszono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

Miejskiej Ostróda oraz w mediach społecznościowych. 

 

5. FORMA KONSULTACJI 

W ramach konsultacji przeprowadzone zostały dwie ankiety internetowe – ogólna  

i szczegółowa. Dodatkowo przez cały okres trwania konsultacji dostępny był kontakt 

mailowy – parkdrwecki@um.ostroda.pl oraz telefoniczny pod numerem (89) 642 94 59. 

 

6. LICZBA UCZESTNIKÓW KONSULTACJI 

W pierwszej ankiecie udział wzięło 186 osób, natomiast w drugiej 139 osób. Kontakt 

mailowy wybrało 6 osób, a kontakt telefoniczny 1 osoba. 

 

7. WYNIKI ANKIET / OPINIE MIESZKAŃCÓW 

 

7.1 ANKIETA OGÓLNA 

1. Cel ankiety 

Celem ankiety było poznanie kto i dlaczego korzysta z parków i terenów zieleni 

miejskiej oraz poznanie pozytywnych i negatywnych stron aktualnego ich 

zagospodarowania. 

2. Forma ankiety 

Ankieta udostępniona została w formie online na stronie internetowej. Była to 

ankieta jednorazowa składająca się z 12 pytań. Pytania były typu zarówno 

zamkniętego (jednokrotnego/wielokrotnego wyboru) jak i otwartego. 

3. Próba badawcza 

Do udziału w ankiecie dopuszczeni zostali wszyscy mieszkańcy Gminy Miejskiej 

Ostróda. 

4. Czas i miejsce realizacji 

Ankieta były udostępniona w dniach od 4 do 17 stycznia 2021 r. 

5. Podsumowanie ankiety 

W ankiecie udział wzięło 186 osób. Ankiety nie wypełniła żadna osoba w wieku 

poniżej 18 lat. Odpowiadający zarówno jako pozytywne jak i negatywne strony 

zagospodarowania parków podawali te same elementy, np. jako pozytywne, że jest 

dużo zieleni, a jako negatywne, że jest za mało zieleni. 
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Dzięki ankiecie poznaliśmy zdanie mieszkańców na temat aktualnego 

zagospodarowania parków miejskich, kierunku w którym parki powinny być rozwijane 

oraz jakie elementy powinny zostać dodane/zmodernizowane. 

 

6. Wyniki ankiety 

Szczegółowe wyniki ankiety przedstawione są poniżej. 

 

Pytanie 1 – Płeć 

a) Kobieta      -  108 odpowiedzi (58%) 
b) Mężczyzna      -    78 odpowiedzi (42%) 

Pytanie 2 – Wiek 

a) do 18 lat      -      0 odpowiedzi (0%) 
b) 18 – 26 lat      -    10 odpowiedzi (5%) 
c) 27 – 37 lat      -    67 odpowiedzi (36%) 
d) 38 – 50 lat      -    74 odpowiedzi (40%) 
e) 51 – 65 lat      -    29 odpowiedzi (16%) 
f) Ponad 65 lat     -      6 odpowiedzi (3%) 

Pytanie 3 – Czy posiadasz dzieci? Jeśli tak to w jakim wieku? (wielokrotnego wyboru) 

a) tak, w wieku 1-5 lat     -    54 odpowiedzi (29%) 
b) tak, w wieku 6-12 lat    -    64 odpowiedzi (34%) 
c) tak, w wieku 13-17 lat    -    46 odpowiedzi (25%) 
d) tak, starsze niż 17 lat    -    46 odpowiedzi (25%) 
e) nie posiadam dzieci    -    28 odpowiedzi (15%) 

Pytanie 4 – Mieszkasz w 

a) budynku wielorodzinnym    -    97 odpowiedzi (53%) 
b) domu jednorodzinny    -    77 odpowiedzi (41%) 
c) domu typu bliźniak / szeregowiec   -    12 odpowiedzi (6%) 

Pytanie 5 – Jak często korzystasz z parków miejskich / terenów zieleni miejskiej? 

a) codziennie      -    34 odpowiedzi (18%) 
b) kilka razy w tygodniu    -    82 odpowiedzi (45%) 
c) kilka razy w miesiącu    -    49 odpowiedzi (26%) 
d) kilka razy w roku     -    21 odpowiedzi (11%) 
e) nie korzystam z parków miejskich / terenów zieleni miejskiej   

       -    0 odpowiedzi (0%) 

Pytanie 6 – Z jakich powodów spędzasz czas w parku miejskim bądź na terenach zieleni 
miejskiej? (wielokrotnego wyboru) 

a) relaks i wypoczynek    -    128 odpowiedzi (69%) 
b) sport i aktywność fizyczna    -      78 odpowiedzi (42%) 
c) spędzanie czasu z rodziną i znajomymi  -    130 odpowiedzi (70%) 
d) chęć odpoczynku od miasta oraz potrzeba kontaktu z naturą 

       -    77 odpowiedzi (41%) 
e) obserwacja dzikiej przyrody    -    52 odpowiedzi (28%) 
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f) specjalne wydarzenia / wydarzenia masowe -    36 odpowiedzi (19%) 
g) nie mam zdania lub nie korzystam z parków miejskich i terenów zieleni miejskiej 

       -       2 odpowiedzi (1%) 
h) inny, jaki?      -       7 odpowiedzi (4%) 

w tym: 4 odpowiedzi mieszczą się w ramach odpowiedzi c) 
    2 odpowiedzi dotyczyły przechodzenia przez parki 

1 odpowiedź dotyczyła fotografowania 

Pytanie 7 – Jakie aktywności i formy spędzania wolnego czasu w trakcie korzystania z parku 
miejskiego bądź terenów zieleni miejskiej są dla Ciebie szczególnie ważne? (wielokrotnego 
wyboru) 

a) spacer      -    118 odpowiedzi (63%) 
b) spacer z psem     -      64 odpowiedzi (34%) 
c) spacer / zabawa z dzieckiem   -    105 odpowiedzi (56%) 
d) piknik / grill      -      52 odpowiedzi (28%) 
e) bieganie      -      60 odpowiedzi (32%) 
f) jazda na rowerze     -      93 odpowiedzi (50%) 
g) inne formy aktywności fizycznej   -      39 odpowiedzi (21%) 
h) obserwacja dzikiej przyrody    -      57 odpowiedzi (31%) 
i) udział w wydarzeniach masowych   -      36 odpowiedzi (19%) 
j) nie mam zdania lub nie korzystam z parków miejskich i terenów zieleni miejskiej 

       -         1 odpowiedzi (1%) 
k) inna, jaka?      -         2 odpowiedzi (1%) 

w tym:  1 odpowiedź mieści się w ramach odpowiedzi g) 
1 odpowiedź mieści się w ramach odpowiedzi h) 

Pytanie 8 – Czy czujesz się bezpiecznie korzystając z parków miejskich i terenów zieleni 
miejskiej? 

a) bardzo bezpiecznie     -    75 odpowiedzi (40%) 
b) umiarkowanie bezpiecznie    -    99 odpowiedzi (54%) 
c) mało bezpiecznie     -    10 odpowiedzi (5%) 
d) nie mam zdania lub nie korzystam z parków miejskich i terenów zieleni miejskiej 

       -      2 odpowiedzi (1%) 

Pytanie 9 – Jeżeli nie czujesz się bezpiecznie, to wynika to z: (wielokrotnego wyboru) 

a) niebezpieczeństwa na tle wypadku (np. ruch samochodów w pobliżu, możliwość 
wpadnięcia do wody, niezabezpieczone elementy) -    48 odpowiedzi (26%) 

b) niebezpieczeństwa na tle społecznym (np. ze względu na grupy osób budzące niepokój 
lub brak innych ludzi w pobliżu)   -    83 odpowiedzi (45%) 

c) niewystarczającej infrastruktury w parku (np. brak oświetlenia, brak oznakowania terenu)
       -    89 odpowiedzi (48%) 

d) nie mam zdania lub nie korzystam z parków miejskich i terenów zieleni miejskiej 
       -      12 odpowiedzi (6%) 

e) inny powód, jaki?      -      15 odpowiedzi (8%) 
w tym:  8 odpowiadających czuje się bezpiecznie 

2 odpowiedzi dotyczyły braku ogrodzenia 
2 odpowiedzi dotyczyły śmieci i psich odchodów 
1 odpowiedź mieści się w ramach odpowiedzi a) 
1 odpowiedź mieści się w ramach odpowiedzi b) 
1 odpowiedź mieści się w ramach odpowiedzi c) 
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Pytanie 10 – Jakie są Twoim zdaniem pozytywne strony obecnego stanu urządzenia i 
użytkowania parków miejskich i terenów zieleni miejskiej? 

Pytanie było pytaniem otwartym i odpowiedziało na nie 119 ze 186 osób, przy czym 19 osób 
zostawiło pustą odpowiedź, w 13 przypadkach odpowiedź nie dotyczyła pytania, a 4 osoby nie 
miały zdania na ten temat. 

Odpowiadający jako pozytywne strony zagospodarowania parków i terenów zielonych 
wymieniali głównie: 

- samo istnienie takich zielonych miejsc, mała ingerencja w przyrodę 

- dobre zagospodarowanie pod kątem odpoczynku, kontakt z naturą 

- dobre zagospodarowanie placów zabaw  

- możliwość uprawiania różnych form aktywności fizycznych 

Pytanie 11 – Jakie są Twoim zdaniem negatywne strony obecnego stanu urządzenia i 
użytkowania parków miejskich i terenów zieleni miejskiej? 

Pytanie było pytaniem otwartym i odpowiedziało na nie 121 ze 186 osób, przy czym 21 osób 
zostawiło pustą odpowiedź, a w 8 przypadkach odpowiedź nie dotyczyła pytania. 

Odpowiadający jako negatywne strony zagospodarowania parków i terenów zielonych 
wymieniali głównie: 

- niewystarczające oświetlenie, brak monitoringu, niebezpiecznie 

- nienależyty nadzór nad czystością w parkach oraz stanem technicznym wyposażenia 

- brak atrakcji, słabe wyposażenie, monotonia, zła organizacja 

- nienależyta ilość ławek, koszy na śmieci,  

- mała ilość takich miejsc (parków) 

- za mało zieleni i brak cichych miejsc 

- brak wybiegów dla psów 

Pytanie 12 – Jakie inwestycje podniosłyby atrakcyjność parków i terenów zieleni w mieście? 

Pytanie było pytaniem otwartym i odpowiedziało na nie 132 ze 186 osób, przy czym 32 osoby 
zostawiło pustą odpowiedź, a w 9 przypadkach odpowiedź nie dotyczyła pytania lub osoba nie 
miała zdania na ten temat. 

Odpowiadający jako inwestycje, które podniosłyby atrakcyjność parków i terenów zieleni w 
mieście wymieniali głównie: 

- inwestycje w zieleń i naturę 

- wyposażenie placów zabaw, ławki 

- miejsce na piknik, grilla, ognisko 

- oświetlenie i monitoring 

- ścieżki rowerowe i alejki 
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- wybieg dla psów 

- infrastruktura dla młodzieży (siłownia, skatepark, miejsce spotkań, itp.) 

- ścieżka dydaktyczna 

- budki i karmiki dla ptaków 

7.2 ANKIETA SZCZEGÓŁOWA 

 

1. Cel ankiety 

Celem ankiety było określenie przez mieszkańców Ostródy pożądanych 

elementów zagospodarowania Parku Drwęckiego. 

2. Forma ankiety 

Ankieta udostępniona została w formie online na stronie internetowej. Była to 

ankieta jednorazowa składająca się z 27 pytań. Pytania były typu zarówno 

zamkniętego (jednokrotnego/wielokrotnego wyboru) jak i otwartego. 

3. Próba badawcza 

Do udziału w ankiecie dopuszczeni zostali wszyscy mieszkańcy Gminy Miejskiej 

Ostróda. 

4. Czas i miejsce realizacji 

Ankieta były udostępniona w dniach od 1 do 14 lutego 2021 r. 

5. Podsumowanie ankiety 

W ankiecie udział wzięło 136 osób. Ponad połowa ankietowanych (55%) mieszka  

w okolicy Parku Drwęckiego, tj. na Osiedlu Drwęckim lub Osiedlu Mrongowiusza. 

Większość osób woli elementy naturalne lub jak najbardziej zbliżone do naturalnych, 

np. ścieżki w parku mają posiadać nawierzchnię gruntową (33%) lub 

wodoprzepuszczalną nawierzchnię mineralną (49%). Tylko 11% osób głosowało za 

ścieżkami betonowymi.  

Dla mieszkańców ważne jest bezpieczeństwo i czystość – oświetlenie parku, 

monitoring, kosze na śmieci.  

Z jednej strony mieszkańcy chcą, żeby park miał charakter rekreacyjno-

wypoczynkowy (plac zabaw, siłownia, wybieg dla psów, park linowy, ścieżka 

rowerowa, urządzenia do Street Workoutu) z drugiej strony chcą jak najmniej 

ingerować w przyrodę.  

6. Wyniki ankiety 

Szczegółowe wyniki ankiety przedstawione są poniżej. 
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Pytanie 1 – Czy mieszkasz na Osiedlu Drwęckim lub Osiedlu Mrongowiusza? 

a) tak       -    75 odpowiedzi (55%) 
b) nie       -    61 odpowiedzi (45%) 

Pytanie 2 – Pod jakim kątem powinien zostać zagospodarowany park? (wielokrotnego 
wyboru) 

a) spacerów (ścieżki)      -    90 odpowiedzi (66%) 
b) odpoczynku (ławki, leżaki, itp.)    -    86 odpowiedzi (63%) 
c) zabawy i rekreacji (plac zabaw, siłownia, itp.) -    87 odpowiedzi (64%) 
d) nie mam zdania     -    2 odpowiedzi (1%) 
e) innym      -    8 odpowiedzi (6%) 

w tym:  3 odpowiedzi mieszczą się w ramach odpowiedzi c) 
3 odpowiedzi dotyczyły braku ingerencji w obszar parku 
1 odpowiedź dotyczyła wybiegu dla psów 
1 odpowiedź dotyczyła ścieżki edukacyjnej (historia Osiedla) 

Pytanie 3 – Wejście do parku powinno znajdować się od strony ulicy (wielokrotnego wyboru) 

a) 3 Maja      -    91 odpowiedzi (67%) 
b) Świerkowej      -    43 odpowiedzi (32%) 
c) Alei Lipowej     -    55 odpowiedzi (40%) 
d) Mrongowiusza     -    45 odpowiedzi (33%) 
e) nie mam zdania     -    17 odpowiedzi (13%) 

Pytanie 4 – Ścieżki w parku powinny posiadać 

a) nawierzchnię betonową    -    15 odpowiedzi (11%) 
b) wodoprzepuszczalną nawierzchnię mineralną -    66 odpowiedzi (49%) 
c) nawierzchnię naturalną – gruntową   -    45 odpowiedzi (33%) 
d) nie mam zdania     -      7 odpowiedzi (5%) 
e) inną……………     -      3 odpowiedzi (2%) 

w tym:  2 odpowiedzi dotyczyły braku ścieżek w parku 
1 odpowiedź dotyczyła budowy kładek drewnianych 

 

Pytanie 5 – Ścieżki powinny być zaprojektowane na: 

a) obszarze całego parku    -    74 odpowiedzi (55%) 
b) części parku, a pozostałą część pozostawić naturze-    59 odpowiedzi (43%) 
c) innym      -      3 odpowiedzi (2%) 

Pytanie 6 – Czy jesteś za budową drewnianych kładek w miejscach, gdzie niemożliwe jest 
wybudowanie zwykłych ścieżek? 

a) tak       -    120 odpowiedzi (88%) 
b) nie       -      13 odpowiedzi (10%) 
c) nie mam zdania     -        3 odpowiedzi (2%) 

Pytanie 7 – Czy zagospodarowanie brzegów zbiorników wodnych to dobry pomysł (np. 
platformy odpoczynkowe)? 

a) tak       -    118 odpowiedzi (87%) 
b) nie       -      15 odpowiedzi (11%) 
c) nie mam zdania     -        3 odpowiedzi (2%) 
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Pytanie 8 – Czy przez park powinna przebiegać ścieżka rowerowa? 

a) tak       -    96 odpowiedzi (71%) 
b) nie       -    33 odpowiedzi (24%) 
c) nie mam zdania     -      7 odpowiedzi (5%) 

Pytanie 9 – Czy w parku powinien znajdować się plac zabaw dla dzieci? 

a) tak       -    105 odpowiedzi (78%) 
b) nie       -      29 odpowiedzi (21%) 
c) nie mam zdania     -        2 odpowiedzi (1%) 

Pytanie 10 – Plac zabaw dla dzieci powinien znajdować się 

a) w centrum parku     -    49 odpowiedzi (36%) 
b) na obrzeżu parku     -    62 odpowiedzi (46%) 
c) nie mam zdania     -    25 odpowiedzi (18%) 

Pytanie 11 – Czy jesteś za utworzeniem naturalnego placu zabaw dla dzieci? 

a) tak       -    105 odpowiedzi (77%) 
b) nie       -      20 odpowiedzi (15%) 
c) nie mam zdania     -      11 odpowiedzi (8%) 

Pytanie 12 – Czy jesteś za umieszczeniem na placu zabaw zabawek wodnych? 

a) tak       -    61 odpowiedzi (45%) 
b) nie       -    60 odpowiedzi (44%) 
c) nie mam zdania     -    15 odpowiedzi (11%) 

Pytanie 13 – Czy w parku powinien powstać bezasekuracyjny park linowy? 

a) tak       -    74 odpowiedzi (54%) 
b) nie       -    49 odpowiedzi (36%) 
c) nie mam zdania     -    13 odpowiedzi (10%) 

Pytanie 14 – Czy jesteś za umieszczeniem w parku stolików do gier planszowych? 

a) tak       -    100 odpowiedzi (74%) 
b) nie       -      30 odpowiedzi (22%) 
c) nie mam zdania     -        6 odpowiedzi (4%) 

Pytanie 15 – Czy jesteś za budową w parku siłowni plenerowej? 

a) tak       -    93 odpowiedzi (68%) 
b) nie       -    35 odpowiedzi (26%) 
c) nie mam zdania     -      8 odpowiedzi (6%) 

Pytanie 16 – Czy jesteś za budową w parku urządzeń do Street Workoutu? 

a) tak       -    81 odpowiedzi (60%) 
b) nie       -    37 odpowiedzi (27%) 
c) nie mam zdania     -    18 odpowiedzi (13%) 

Pytanie 17 – Czy jesteś za budową w parku toru przeszkód/sprawnościowego? 

a) tak       -    93 odpowiedzi (68%) 
b) nie       -    38 odpowiedzi (28%) 
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c) nie mam zdania     -      5 odpowiedzi (4%) 

Pytanie 18 – Czy w parku powinno być wydzielone miejsce na grilla lub piknik? 

a) tak       -    92 odpowiedzi (67%) 
b) nie       -    39 odpowiedzi (29%) 
c) nie mam zdania     -      5 odpowiedzi (4%) 

Pytanie 19 – Czy jesteś za budową w parku ogrodzonego wybiegu dla psów? 

a) tak       -    78 odpowiedzi (57%) 
b) nie       -    47 odpowiedzi (35%) 
c) nie mam zdania     -    11 odpowiedzi (8%) 

Pytanie 20 – Czy zamontowanie w parku budek dla ptaków to dobry pomysł? 

a) tak       -    120 odpowiedzi (88%) 
b) nie       -      12 odpowiedzi (9%) 
c) nie mam zdania     -        4 odpowiedzi (3%) 

Pytanie 21 – Co sądzisz o utworzeniu parku tematycznego, np. baśnie i legendy naszego 
regionu? 

a) popieram      -    81 odpowiedzi (60%) 
b) nie popieram     -    29 odpowiedzi (21%) 
c) nie mam zdania     -    26 odpowiedzi (19%) 

Pytanie 22 – Czy w parku powinny być ustawione kosze na śmieci? 

a) tak, w całym parku     -    88 odpowiedzi (64%) 
b) tak, tylko przy głównych ciągach pieszych  -    32 odpowiedzi (24%) 
c) tak, tylko przy wejściach do parku   -    13 odpowiedzi (10%) 
d) nie       -      2 odpowiedzi (1%) 
e) nie mam zdania     -      1 odpowiedzi (1%) 

Pytanie 23 – Czy park w nocy powinien być oświetlony? 

a) tak       -    117 odpowiedzi (86%) 
b) nie       -      17 odpowiedzi (13%) 
c) nie mam zdania     -        2 odpowiedzi (1%) 

Pytanie 24 – Czy w parku powinien być zamontowany monitoring? 

a) tak       -    115 odpowiedzi (84%) 
b) nie       -      12 odpowiedzi (9%) 
c) nie mam zdania     -        9 odpowiedzi (7%) 

Pytanie 25 – Jakie jeszcze elementy powinny znaleźć się w Parku Drwęckim? 
 
Pytanie było pytaniem otwartym i odpowiedziało na nie 56 ze 136 osób. 8 osób odpowiedziało, 
że nic nie należy dodawać, a 6 osób nie miało zdania na ten temat. 9 osób wymieniło 
elementy zawarte w poprzednich pytaniach. 

Odpowiadający jako elementy, które powinny znaleźć się w Parku Drwęckim wymieniali 
przede wszystkim: 

- staw rybny 
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- kino letnie / altanka do tańców 

- miejsce do obsługi użytkowników parku, tj. parking, WC, bar 

- miejsce dla matek karmiących 

- fontanna, wieża widokowa, solanki 

- biblioteka plenerowa, brodzik dla dzieci, wypożyczalnia rowerów 

Pytanie 26 – Tu prosimy wpisywać ogólne uwagi dotyczące zagospodarowania Parku 
Drwęckiego 
 
Pytanie było pytaniem otwartym i odpowiedziało na nie 39 ze 136 osób, przy czym 6 osób 
zostawiło pustą odpowiedź. 

12 osób uznało, że park należy pozostawić w obecnej formie lub ewentualnie wprowadzić 
minimalne zmiany z uwagi na przyrodę. 

8 osób uznało, że park powinien mieć formę wypoczynkowo-rekreacyjną, a 5 osób zwróciło 
uwagę na porządek i bezpieczeństwo w parku. 

Zagospodarowanie parku za dobry pomysł uznały 3 osoby i również 3 osoby prosiły  
o szybką realizację inwestycji.  

Jedna osoba prosiła o to, żeby park był ogólnodostępny, a jedna osoba uznała, że ta 
inwestycja to bzdura. 

 

7.3 KONTAKT MAILOWY 

Na adres mailowy przesłano 6 wiadomości. Dwie wiadomości dotyczyły ochrony 
stanu istniejącego omawianego obszaru. Dwie osoby przesłały ogólne uwagi co do 
zagospodarowania parku. Jedna osoba zwróciła się z zapytaniem o link do ankiety. 
Ostatnia wiadomość dotyczyła bezzasadności zagospodarowywania parku przy tak 
wielu innych ważniejszych potrzebach mieszkańców miasta. 

 

7.3 KONTAKT TELEFONICZNY 

Kontakt telefoniczny wybrała jedna osoba, która zadzwoniła z pytaniem o adres 
internetowy pod którym można wypełnić ankietę. 

  

8.  PODSUMOWANIE 

Zagospodarowaniem Parku Drwęckiego zainteresowane były głównie osoby 
mieszkające w pobliżu tego obiektu. Z ankiety wynika, że mieszkańcy oczekują 
różnorodności, tak, żeby każdy mógł coś znaleźć dla siebie. Oczekują również miejsca  
w którym będzie można spędzić czas w ciszy i w spokoju z dala od miejskiego zgiełku. 
Mieszkańcy chcą zachować leśny charakter tego miejsca, a obiekty służące rekreacji, 
np. plac zabaw zlokalizowaliby na obrzeżach parku.  
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Sporządził: 

Leszek Piotrowski 

Wydział Inwestycji 

Urząd Miejski w Ostródzie 


