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ANKIETA
BADAJĄCA OPINIE MIESZKAŃCÓW NA TEMAT POŻĄDANYCH
KIERUNKÓW
PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W
GMINIE LEWIN KŁODZKI
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego sporządza się w celu
określenia polityki przestrzennej gminy, a w tym lokalnych zasad zagospodarowania
przestrzennego. To studium w dużej mierze przesądza o tym, co i gdzie będzie można
dopuścić w planach miejscowych. Z tego względu jest to bardzo ważny dokument zarówno
dla mieszkańców, jak i inwestorów zainteresowanych obszarem gminy.
Władze gminy, które przy pomocy urbanistów sporządzają takie studia gmin, muszą
uwzględniać szereg ograniczeń prawnych i innych uwarunkowań. W szczególności dotyczy to
limitowania terenów przeznaczonych pod zabudowę i ustalania jej lokalizacji, w większości
przypadków, w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów już zabudowanych. Wiąże się to
z faktem, że już do tej pory w obowiązujących w Polsce studiach gmin wyznaczono
absurdalnie wielkie obszary pod zabudowę, umożliwiające pomieszczenie w ich zasięgu
populacji szacunkowej od 125 mln do 300 mln mieszkańców. To zaś, wraz z innymi
czynnikami generującymi chaos przestrzenny, powoduje olbrzymie koszty, które w 2018 r.
Polska Akademia Nauk oszacowała na 84,3 mld zł rocznie.
Biorąc pod uwagę te i inne różnorodne uwarunkowania, nie powinniśmy zaniechać działań
służących uczynieniu naszej gminy jeszcze piękniejszą, funkcjonalniejszą, bogatszą i lepszą
do zamieszkiwania i pracy oraz atrakcyjniejszą do odwiedzania jej przez naszych bliższych i

dalszych sąsiadów, a także turystów.
Temu celowi ma służyć m.in. niniejsza ankieta. Ma ona pomóc lepiej poznać preferencje
przestrzenne mieszkańców naszej gminy, które – na ile to będzie możliwe – władze gminy
będą starały się uwzględnić w opracowywanym projekcie zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego naszej gminy, jak i w innych działaniach.
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