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CEL I ZAKRES KONSULTACJI 
SPOŁECZNYCH 

Konsultacje społeczne prowadzone były od 14 
grudnia 2020 roku do 21 stycznia 2021 roku za 
pośrednictwem platformy internetowej geoankiety, 
dostępnej dla mieszkańców Gminy pod adresem 
www.geoankieta.sendzimir.org.pl. Konsultacje były 
elementem udziału Urzędu Gminy Byczyna w pro-
jekcie „Wspólna przestrzeń - partycypacyjne planowa-
nie przestrzenne w  gminach” realizowanym przez 
Fundację Sendzimira. 

Celem konsultacji było poznanie preferencji i opinii 
mieszkańców Gminy Byczyna w następujących 
obszarach tematycznych związanych ze Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy oraz innych istotnych dla 
jakości życia mieszkańców: 

• ocena zagospodarowania przestrzennego  
w gminie, 

• postrzeganie Rynku i Grodu Rycerskiego oraz 
kierunki ich zmian, 

• miejsca odwiedzane przez mieszkańców, 
• bezpieczeństwo na drogach i retencja. 



CEL I ZAKRES KONSULTACJI 

Podczas wypełniania geoankiety mieszkańcy 
mogli nanosić na mapę lokalizacje związane  

z konkretnymi aspektami przestrzeni Gminy oraz 
wskazywać swoje preferencje w ramach pytań 

ankietowych. 
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UCZESTNICY KONSULTACJI 

UCZESTNICY 
KONSULTACJI 

W trakcie trwania konsultacji społecznych ankietę 
wypełniło 85 osób. 

Respondenci geoankiety nanieśli na mapę 787 
obiektów, które pozwoliły na przeprowadzenie analiz   
w obszarach związanych zarówno z zagospoda-
rowaniem przestrzennym gminy, jak i z aktywnością 
mieszkańców w jej przestrzeni. 

Zdecydowaną większość respondentów (63%) stanowiły 
osoby mieszkające w Byczynie (s. 7). Pozostałe 
miejscowości były reprezentowane przez pojedyncze 
osoby. Ze względu na niewielki odsetek respondentów, 
którzy udzielili odpowiedzi na pytania dotyczące ich 
charakterystyki społeczno-demograficznej (39%) 
informacje na temat uczestników mają jedynie 
orientacyjny charakter. Każdorazowo liczba odpowiedzi 
w pytaniach zamkniętych wskazana została w tytule 
wykresu jako „n”. 

Najczęściej w konsultacjach brały udział osoby w wieku 
25 - 29 i 35 - 54 lat (s. 8). Przedstawiciele tych grup 
stanowili 58% wszystkich uczestników. Tendencja ta, 
jest typowa dla konsultacji społecznych prowadzonych 
za pośrednictwem internetu i była założona już na 
etapie organizacji procesu. Częściej w konsultacjach 
społecznych udział brali mężczyźni - ich udział wyniósł 
niecałe 58%.  

Respondentami geoankiety w większości były osoby 
posiadające wykształcenie wyższe - stanowiły one ok. 
58% wszystkich ankietowanych. 1/3 respondentów 
stanowiły osoby posiadające wykształcenie średnie. 
Osoby posiadające niższe wykształcenie stanowiły 9%    
i były to wyłącznie osoby, które ukończyły edukację na 
poziomie zawodowym. 
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Struktura wieku respondentów (n=33)
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Miejsca w przestrzeni  
Gminy Byczyna 
Mieszkańcy gminy zostali poproszenie o wskazanie       
w geoankiecie miejsc, które odwiedzają oraz, które są 
dla nich ważne. Uczestnicy mogli wskazywać lokalizacje 
w następujących kategoriach, które zostały przedsta-
wione na mapach znajdujących się na kolejnych 
stronach (w tytule każdorazowo wskazano liczbę 
naniesionych obiektów): 
- miejsca spędzania czasu wolnego, 
- miejsca spotkań, 
- miejsca historyczne i wartościowe kulturowo, 
- miejsca oceniane jako atrakcyjne, 
- miejsca nielubiane, 
- miejsca wymagające modernizacji. 
Miejsca spędzania czasu wolnego przez osoby, które 
wzięły udział w konsultacjach społecznych obejmowały 
przede wszystkim Park Miejski i Błonie w Byczynie,  
obiekty sportowo-rekreacyjne przy ul. 11 Listopada      
w Byczynie oraz Zalew w Brzózkach (s. 12). Park Miejski 
jest częstym miejscem spacerów. Sprzyja temu zieleń    
i spokój, jakiego można tam zaznać. Respondenci 

wskazywali jednak, że brakuje w tym miejscu m.in. 
śmietników oraz monitoringu. Mieszkańcy odwiedzają 
pobliskie tereny sportowo-rekreacyjne przede 
wszystkim dla bardziej aktywnej formy spędzania czasu 
wolnego - biegają oraz grają w tenisa. Część                  
z respondentów wędkuje na okolicznych stawach. 
Użytkownicy tej przestrzeni doceniają okoliczną zieleń 
oraz spokój , wskazują jednak na potrzebę 
przeprowadzenia pewnych inwestycji - lokalizacji 
ławek, przeprowadzenia dodatkowych nasadzeń oraz 
pielęgnacji (przycięcia) istniejącej zieleni, a także 
budowy nowych urządzeń dla najmłodszych. Trzecim z 
najczęściej wskazywanych miejsc spędzania czasu 
wolnego były okolice Zalewu Biskupice-Brzózki. 
Pomimo znajdującego się w sąsiedztwie Grodu 
Rycerskiego, to właśnie Zalew jest dla mieszkańców 
istotniejszym miejscem w okolicach którego uprawiają 
sport lub odpoczywają (jogging, jazda na rowerze, 
wędkarstwo). Respondenci wskazywali jednak na 
potrzebę budowy w tym miejscu infrastruktury - ławek   
i stolików, czy też dróg rowerowych. Podobne 
lokalizacje były wskazywane jako miejsca sprzyjające 
wyciszeniu i regeneracji oraz aktywności fizycznej. 
Dodatkowo w tej kategorii wskazano także Nowy Park 
oraz tereny leśne w okolicach Kluczowa (s. 13). 

http://m.in
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Respondenci geoankiety, jako miejsca spotkań  (s. 15) 
najczęściej wskazywali restauracje zlokalizowane          
w okolicach Rynku - „(nazwa?)”, znajdującą się przy 
Ratuszu oraz „Nowy Spichlerz” zlokalizowaną tuż za 
murami miejskimi. Pozostałe dwie lokalizacje 
pokrywały się z miejscami wskazywanymi jako miejsca 
spędzania czasu wolnego i były to: Park Miejski oraz 
sąsiadujące z nim tereny sportowo-rekreacyjne. 

Uczestnicy konsultacji społecznych poproszeni zostali 
także o wskazanie miejsc, które ich zdaniem mają 
szczególną wartość historyczną i kulturową. Najczęściej 
wskazywano: Rynek i znajdujące się w jego okolicach 
kościół pw. Św. Mikołaja oraz Basztę, tereny zieleni      
w Byczynie (skwer przy ul. Dworcowej oraz Nowy Park) 
oraz pałac w Gołkowicach. 

Rynek w Byczynie był przez respondentów wskazywany 
jako jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc w gminie. 
Pozostałe lokalizacje były terenami przyrodniczymi - 
wskazywano zarówno na tereny zieleni urządzonej - 
Park Miejski, Nowy Park, skwer przy ul. Dworcowej, jak 
i tereny leśne w okolicach Kluczowa. Jako atrakcyjny 
wskazywano także Zalew w Brzózkach.  

Pomimo uznania Rynku przez część respondentów za 
miejsce atrakcyjne, zidentyfikowali oni na jego 
obszarze oraz w jego okolicach także aspekty, które 
mogą wpływać na negatywną ocenę tej przestrzeni. 
Należą do nich przede wszystkim: zaniedbane                
i n iszczejące budynki oraz obecność osób 
nadużywających alkoholu. Szczegółowo priorytety 
zmian na Rynku omówione zostały w dalszej części 
raportu. Negatywnie ocenianym przez mieszkańców, 
którzy wzięli udział w konsultacjach, miejscem, jest 
także niszczejący budynek dworca kolejowego              
w Byczyn ie oraz zan iedbane i opuszczone 
zabudowania w okolicach cmentarza parafialnego        
w Ciecierzynie.  

Uczestnicy konsultacji wskazywali także na potrzebę 
modernizacji nastepujących obiektów (s. 19): obiektów 
sportowych przy Zespole Szkół w Byczynie, Nowego 
Parku, Rynku wraz z Ratuszem, obiektów sportowo-
rekreacyjnych przy ul. 11 Listopada oraz murów 
miejskich. 
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③

① Park Miejski i Błonie w Byczynie 

② obiekty sportowo-rekreacyjne przy  
ul. 11 Listopada w Byczynie oraz stawy 

③ Zalew Biskupice-Brzózki 

①

②
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③

①
②

④

⑤

① Nowy Park w Byczynie 

② Park Miejski i Błonie w Byczynie 

③ stawy w Byczynie 

④ Zalew w Biskupice-Brzózki 

⑤ tereny leśne w okolicach Kluczowa 
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③

① ②

① obiekty sportowo-rekreacyjne przy  
ul. 11 Listopada  

② obiekty sportowe przy Zespole Szkół  
w Byczynie 

③ Nowy Park w Byczynie 
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① Restauracja „nazwa” w Byczynie 

② Restauracja „Nowy Spichlerz”  
w Byczynie 

③ Park Miejski i Błonie w Byczynie 

④ obiekty sportowo-rekreacyjne  
w Byczynie 

③

①

②

④
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① Rynek w Byczynie 

② kościół pw. Św. Mikołaja w Byczynie 

③ Baszta Polska 

④ skwer przy ul. Dworcowej w Byczynie 

⑤ pałac w Gołkowicach 

⑥ Nowy Park w Byczynie 

③
①

②

④

⑤

⑥
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① Rynek w Byczynie 

② Park Miejski i Błonie w Byczynie 

③ Nowy Park w Byczynie 

④ Zalew w Biskupice-Brzózki 

⑤ stawy w Byczynie 

⑥ tereny leśne w okolicach Kluczowa 

⑦ skwer przy ul. Dworcowej w Byczynie 

③
①

②

④

⑤

⑥

⑦
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③

①②

① Stare Miasto w Byczynie 

② stacja kolejowa w Byczynie 

③ Ciecierzyn - okolice cmentarza 
parafialnego 
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① obiekty sportowe przy Zespole Szkół  
w Byczynie 

② Nowy Park 

③ Rynek wraz z Ratuszem 

④ obiekty sportowo-rekreacyjne przy  
ul. 11 Listopada  

⑤ mury miejskie 

③

①

②

④

⑤
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Rynek w Byczynie 
Jednym z ważnych zagadnień poruszanych w geoankiecie 
była rewitalizacja Rynku w Byczynie. Rewitalizacja tego 
miejsca, jako kompleksowy proces obejmujący nie tylko 
przedsięwzięcia o charakterze technicznym, ale także 
gospodarcze i społeczne stanowi ogromną szansę dla 
zwiększenia potencjału Gminy.  
Uczestnicy konsultacji zostali zapytani o emocje, jakie 
odczuwają przebywając na Rynku. W większości 

odpowiedzi wskazywały na nudę (ok. 32%). W dalszej 
kolejności były spokój (18%), ciekawość (16%) oraz 
przygnębienie (13%). Jedynie wśród ok. 7% respondentów 
miejsce to budzi bardziej pozytywne emocje jak radość czy 
zachwyt. Jednocześnie żadna z ankietowanych osób nie 
wskazała na zdecydowanie niepożądane emocje, takie jak 
lęk i gniew. 
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0,0%
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Struktura odpowiedzi na pytanie: Jakie emocje odczuwasz na Rynku? (n=38)
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Respondenci w swoich wypowiedziach zwracali uwagę na 
niski poziom estetyki i stanu technicznego budynków 
znajdujących się na Rynku. Ich zdaniem brakuje tam 
ciekawych wydarzeń (np. jarmarku świątecznego)                   
i dodatkowych lokali gastronomicznych. Uczestnicy 
konsultacji wskazywali na duże znaczenie i wartość 
historyczną tego miejsca, które jednak wymaga działań, 
poprawiających jego atrakcyjność. Jest to miejsce                 
z klimatem, jednak bez odpowiedniej oferty, przez co nie 
mają powodu tam przychodzić. 
Zdaniem respondentów, zmiany na Rynku powinny zmierzać 
w kierunku wymiany nawierzchni na bardziej komfortową 
oraz wprowadzenia większej ilości zieleni. Ważnym 
działaniem, które mogłoby poprawić estetykę Rynku, jest 
remont zarówno Ratusza, jak kamienic, murów miejskich i 
studni, a także wprowadzenie oświetlenia, które 
podkreślałoby walory tych obiektów. Z okolic Rynku 
powinny także zostać usunięte blaszane pawilony 
handlowe. Uczestnicy konsultacji wskazywali również na 
potrzebę wprowadzenia nowej organizacji ruchu, 

ograniczającej możliwość wjazdu na Rynek samochodami. 
Rewitalizacja Rynku powinna jednak przede wszystkim być 
zorientowana na zwiększenie potencjału tego miejsca do 
spędzania czasu wolnego oraz spotkań - wsparcie rozwoju 
działalności gastronomicznej (kawiarnie i restauracje),          
a także stworzenia miejsc spotkań dla seniorów oraz 
młodzieży. 

Jako najbardziej lubiane miejsca i obiekty na Rynku 
respondenci wskazywali: Ratusz, kościół pw. Św. Mikołaja, 
Park Miejski oraz lipę przed Ratuszem. Z kolei wśród 
postrzeganych negatywnie - wymagających modernizacji - 
znalazły się: budynek mieszkalny wielorodzinny przy rynku 
odbiegający istotnie od estetyki okolicznej zabudowy, 
budynek Ratusza, pawilon handlowy pogarszający jakość 
przestrzeni, fosa miejska i park, mury miejskie oraz będący 
w ruinie budynek dawnej stolarni. 

Rynek w Byczynie 



③

④

① Ratusz 

② kościół pw. Św. Mikołaja w Byczynie 

③ Park Miejski 

④ lipa przed Ratuszem 
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①
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① budynek mieszkalny wielorodzinny 
przy rynku 

② budynek Ratusza 

③ pawilon handlowy 

④ fosa miejska i park 

⑤ mury miejskie 

⑥ budynek dawnej stolarni 

③

②

④

①

⑤

⑥
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Gród Rycerski położony nad Zalewem Biskupice-Brzózki to 
jedna z największych atrakcji turystycznych w gminie, którą 
z pewnością warto rozwijać. To, jak postrzegane jest to 
miejsce przez mieszkańców oraz jakie są ich preferencje     
w zakresie dalszego rozwoju tego miejsca stanowi ważną 
informację, która pomoże ukierunkować plany na dalsze 
zagospodarowanie tego obszaru. 
Na podstawie wcześniejszych informacji przekazanych 
przez uczestników konsultacji, można stwierdzić, ze Gród 
Rycerski nie jest miejscem odwiedzanym przez 
mieszkańców. Znacznie większym zainteresowaniem cieszy 
się Zalew. Respondenci zapytani o to, co lubią w tym 
miejscu podkreślali przede wszystkim walory przyrodnicze 
- kontakt z przyrodą, ciszę, możliwość wędkowania oraz 
widok na Zalew. Atrakcje oferowane w Grodzie są niejako 
drugoplanowe. Ich sezonowość i zorientowanie przede 
wszystkim na turystów sprawia, że mieszkańcy tego 
miejsca nie czerpią z niego istotnych korzyści. 
Respondenci zapytani zostali także o to, czego brakuje w 
tym miejscu i co można by było zmienić. Najczęściej 

wskazywano na potrzebę uporządkowania terenu                 
i zwiększenie możliwości spędzania w tym miejscu czasu. 
Brakuje zaplecza gastronomicznego w formie, która 
byłaby estetyczna i spójna z otoczeniem, a także 
rozbudowania oferty Grodu - zarówno skierowanej do 
turystów, jak i mieszkańców. Uczestnicy wskazywali także 
na potrzebę rozwoju możliwości spędzania czasu wolnego 
nad Zalewem - budowy nowego molo, kąpieliska oraz 
stanowisk dla wędkarzy. 
Droga rowerowa znajdująca się w okolicach jest 
pozytywnym elementem zagospodarowania obszaru          
i wśród wypowiedzi respondentów pojawiały się  wyraźne 
preferencje w zakresie ich dalszej rozbudowy. 

Gród i Zalew Biskupice-Brzózki
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Bezpieczeństwo na drogach 
Rosnąca mobilność mieszkańców i zróżnicowanie 
środków transportu, jakimi się poruszamy, może 
prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Nanosząc 
punkty na mapę, respondenci mogli wskazać miejsca 
na drogach, które ich zdaniem są niebezpieczne - 
zarówno dla pieszych, rowerzystów jak i kierowców. 
Spośród wskazywanych lokalizacji wyróżniono osiem 
następujących (zostały one przedstawione także na 
mapie na kolejnej stronie - s. 26): 

① ul. Wałowa/ul. Zamojskiego (nieprzepisowa jazda, 
brak przejścia dla pieszych), 

② ul. Wałowa (brak sygnalizacji świetlnej, brak 
przejścia dla pieszych), 

③ ul. Wałowa/ul. Basztowa (zła widoczność), 

④ ul. Poznańska (brak sygnalizacji świetlnej), 

⑤ ul. Zamojskiego/ul. Częstochowska (zła widoczność), 

⑥ Roszkowice - droga nr 487 (duże natężenie ruchu, 
nieprzepisowa jazda). 

Szczegółowe informacje, jakie zamieszczali respondenci 
w odniesieniu do poszczególnych lokalizacji wskazują, 
że najistotniejszym problem w gminie (głównie              
w Byczynie) jest brak bezpiecznych przejść dla pieszych 
oraz sygnalizacji świetlnej. W konsekwencji taki 
standard dróg jest istotnym zagrożeniem dla 
bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu                   
- w szczególności pieszych. 
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① ul. Wałowa/ul. Zamojskiego 
(nieprzepisowa jazda, brak przejścia 
dla pieszych) 

② ul. Wałowa (brak sygnalizacji świetlnej, 
brak przejścia dla pieszych) 

③ ul. Wałowa/ul. Basztowa (zła 
widoczność) 

④ ul. Poznańska (brak sygnalizacji 
świetlnej) 

⑤ ul. Zamojskiego/ul. Częstochowska (zła 
widoczność) 

⑥ Roszkowice - dr nr 487 (duże natężenie 
ruchu, nieprzepisowa jazda) 

③ ②

④
①

⑤

⑥
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Coraz częściej występujące gwałtowne opady sprzyjają 
zaleganiu wody i powstawaniu lokalnych podtopień. 
Aby uniknąć ich negatywnych skutków trzeba stworzyć 
w przestrzeni gminy miejsca, gdzie woda deszczowa 
może się zatrzymać na jakiś czas. W celu zidenty-
fikowania miejsc, w których może pojawić się potrzeba 
budowy zbiorników retencyjnych poproszono mieszkań-
ców o naniesienie na mapę miejsc, w których, w wyniku 
opadów, gromadzi się woda. 

Respondenci geoankiety zidentyfikowali cztery 
lokalizacje. Na ul. Basztowej w Byczynie - pomiędzy ul. 
Hotelową a Wałową występują krótkotrwałe (do 
jednego dnia) zastoje wody. Dłużej woda gromadzi się 
na ul. Stawowej w Jaśkowicach w miejscu jej rozwidlenia 
na osiedle. W tym miejscu, zdaniem respondentów,  
zastoje wody trwają nawet do kilku tygodni. Podobny 
problem występuje na innym odcinku ul. Stawowej - na 
granicy Jaśkowic i Byczyny. Ostatnim ze zidentyfi-
kowanych przez respondentów miejsc był Plac 
Dworcowy w Byczynie - tutaj okres występowania wody 

na podstawie wypowiedzi respondentów był różny         
i trwał od godziny do kilku/kilkunastu dni.  

Informacje uzyskane w tym zakresie od uczestników 
konsultacji sugerują potrzebę zidentyfikowania 
technicznych przyczyn takiej sytuacji i rozważenie 
wprowadzenia rozwiązań pozwalających na zapobie-
gan ie g romadzen iu s ię wody w warunkach 
umożliwiających jej parowanie, na rzecz gromadzenia     
w zbiornikach podziemnych, czy też poszukiwanie 
zielonych rozwiązań i wprowadzenia nasadzeń gatunków 
roślin, które będą sprzyjały retencji wody. 

Miejsca gromadzenia się wody
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③

②

④

①

① ul. Basztowa w Byczynie 

② ul. Stawowa w Jaśkowicach na 
rozwidleniu dróg 

③ ul. Stawowa (przy granicy Byczyny z 
Jaśkowicami) 

④ Plac Dworcowy w Byczynie 
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Pomimo stosunkowo niskiego zaangażowania 
mieszkańców w konsultacjach społecznych, których 
wyniki zostały przedstawione w raporcie, możliwe było 
zidentyfikowanie pewnych tendencji i kierunków do 
zmian.  
Tereny zieleni urządzonej oraz tereny niezabudowane 
stanowią najatrakcyjniejsze i najlepiej postrzegane 
miejsca w gminie. Należą do nich zarówno Park Miejski 
i Nowy Park w Byczynie, ale także Zalew Biskupice-
Brzózki. 
Rynek w Byczynie, pomimo swojej wartości 
historycznej i kulturowej wymaga zmian w kierunku 
zwiększenia oferty gastronomicznej oraz modernizacji 
budynków w celu poprawy ich wartości estetycznej. 
Kierunki zmian w tym miejscu powinny być zoriento-
wane na zidentyfikowanie potrzeb poszczególnych 
grup mieszkańców, w tym w szczególności osób 
starszych, czy też niepełnosprawnych, które mogą 
doświadczać utrudnień w poruszaniu się po jego 
obszarze. Ze względu na ubogą ofertę gastronomiczną 
i usługową mieszkańcy nie mają większego powodu 

odwiedzania tego miejsca. Innymi słowy - brakuje mu 
życia, które mogłoby zostać przywrócone w ramach 
z i n t e g r o w a n e g o p r o g r a m u r e w i t a l i z a c j i 
poprzedzonego głęboką diagnozą i działaniami 
określanymi jako „placemaking”. Celem takich działań 
byłoby stworzenie we współpracy ze społecznością 
lokalną miejsca, o wyjątkowej atmosferze, które będzie 
służyło poprawie jego atrakcyjności - zarówno od 
strony architektonicznej, jak i funkcjonalnej.  
Drugim miejscem, któremu szczególną uwagę 
poświęcono w geoankiecie, był Gród Rycerski i Zalew 
Biskupice-Brzózki. Uzyskane wyniki pokazały, że Gród 
nie jest miejscem szczególnie atrakcyjnym dla 
mieszkańców - brakuje tam możliwości spędzania 
czasu wolnego i jest on postrzegany jako zorganizo-
wany bez pomys łu na jego funkcjonowanie. 
Zdecydowanie pozytywniej respondenci wypowiadali 
się na temat Zalewu i w poprawie jego walorów 
upatrywać można sposobu na poprawę atrakcyjności 
całej okolicy. 

Podsumowanie
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