
WSPIERAMY ZRÓWNOWAŻONE 
PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Gmina Świdnik – Uchwała krajobrazowa

Raport z badania geoankietowego w ramach konsultacji społecznych 
do uchwały krajobrazowej w gminie Świdnik.



OPIS BADANIA

Niniejszy raport jest efektem badania geoankietowego przeprowadzonego w dniach 16-30.09.2020. 

Jego celem było zbadanie opinii mieszkańców Świdnika na temat reklam oraz obiektów małej architektury w 
przestrzeni miasta. 

Raport posłuży do sformułowania rekomendacji w kwestii podjęcia prac nad uchwałą krajobrazową, której 
założeniem jest uporządkowanie przestrzeni Świdnika w zakresie formy i umiejscowienia reklam oraz małej 
architektury. 

METODY WYDZIELENIA PODGRUP

Na potrzeby analizy na podstawie pytania o “Status zawodowy” zostały wyodrębnione dwie podgrupy 
respondentów: Ogółem – wszyscy respondenci (n=654); Przedsiębiorcy – osoby, które zaznaczyły 
pole „prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą” (n=57); Mieszkańcy - pozostałe osoby (n=597). Dokładny 
podział respondentów według statusu zawodowego opisany jest na slajdzie numer 36. 



OPINIE NA TEMAT REKLAM

Na stronie 2. geoankiety uczestnicy badania mogli 

wyrazić swoją opinię na temat reklam w przestrzeni 

Świdnika. 

Na kolejnych stronach znajdują się wykresy, 

podsumowujące odpowiedzi. 

Ekran aplikacji geoankiety - strona 2 kwestionariusza



CZY REKLAMY SĄ POTRZEBNE W MIEŚCIE?

W obu grupach respondentów większość z 
nich była zdania, że reklamy nie są potrzebne 
w mieście. 

W przypadku przedsiębiorców ponad 50% z 
nich uznała, że reklamy zdecydowanie lub 
raczej nie są potrzebne w mieście.

Pozostali mieszkańcy w ponad 70% uznali, że 
reklamy zdecydowanie lub raczej nie są 
potrzebne w mieście.  

Odpowiedzi na pytanie o zgodność ze stwierdzeniem "Reklamy są potrzebne w mieście" 
w skali 5-stopniowej. Liczba odpowiedzi: 563, w tym: przedsiębiorcy - 47, mieszkańcy - 516



CZY REKLAMY SĄ NATURALNYM 
ELEMENTEM KRAJOBRAZU MIASTA?

W obu grupach respondentów znacząca 
większość uznała, iż reklamy zdecydowanie 
lub raczej nie są naturalnym elementem 
krajobrazu. 

W przypadku przedsiębiorców było to 
prawie 70% ankietowanych, a w przypadku 
mieszkańców prawie 80%. 

Odpowiedzi na pytanie o zgodność ze stwierdzeniem "Reklamy są naturalnym elementem krajobrazu 
miasta" w skali 5-stopniowej. Liczba odpowiedzi: 569, w tym: przedsiębiorcy - 46, mieszkańcy - 523



CZY REKLAMY PODOBAJĄ MI SIĘ TAKIE JAKIE SĄ?

W obu grupach respondentów znacząca 
większość uznała, iż reklamy 
zdecydowanie lub raczej nie podobają się 
takie jakie są.

W przypadku przedsiębiorców było to 
80% ankietowanych, a w przypadku 
mieszkańców prawie 90%. 

Odpowiedzi na pytanie o zgodność ze stwierdzeniem "Podobają mi się reklamy takie jakie są" w skali 5-
stopniowej. Liczba odpowiedzi: 562, w tym: przedsiębiorcy - 45, mieszkańcy - 517



CZY REKLAMY PSUJĄ ESTETYKĘ PRZESTRZENI MIEJSKIEJ?

W obu grupach respondentów 
znacząca większość uznała, iż reklamy 
zdecydowanie lub raczej psują 
estetykę przestrzeni miejskiej.

W przypadku przedsiębiorców było to 
prawie 80% ankietowanych, a w 
przypadku mieszkańców ponad 80%. 

Odpowiedzi na pytanie o zgodność ze stwierdzeniem "Reklamy psują estetykę przestrzeni miejskiej" 
w skali 5-stopniowej. Liczba odpowiedzi: 560, w tym: przedsiębiorcy - 45, mieszkańcy - 515



CZY REKLAM JEST ZBYT DUŻO?

W obu grupach respondentów 
znacząca większość uznała, iż reklam 
jest zdecydowanie lub raczej zbyt 
dużo.

W przypadku przedsiębiorców było to 
prawie 80% ankietowanych, a w 
przypadku mieszkańców prawie 90%. 

Odpowiedzi na pytanie o zgodność ze stwierdzeniem "Reklam jest zbyt dużo" w skali 5-stopniowej. 
Liczba odpowiedzi: 541, w tym: przedsiębiorcy - 43, mieszkańcy - 498



CZY REKLAMY SĄ ZBYT DUŻE?

W obu grupach respondentów 
znacząca większość uznała, iż 
reklamy są zdecydowanie lub raczej 
za duże.

Zarówno w przypadku 
przedsiębiorców, jak i mieszkańców 
było to ponad 80% ankietowanych.

Odpowiedzi na pytanie o zgodność ze stwierdzeniem "Reklamy są zbyt duże" w skali 5-stopniowej. 
Liczba odpowiedzi: 520, w tym: przedsiębiorcy - 39, mieszkańcy - 481



CZY REKLAMY PRZESZKADZAJĄ PODCZAS JAZDY 
SAMOCHODEM (ROZPRASZAJĄ)?

W obu grupach respondentów znacząca 
większość uznała, iż reklamy zdecydowanie 
lub raczej przeszkadzają podczas jazdy 
samochodem. 

W przypadku przedsiębiorców było to 
prawie 70% ankietowanych, a w przypadku 
mieszkańców prawie 80%. 

Odpowiedzi na pytanie o zgodność ze stwierdzeniem "Reklamy przeszkadzają podczas jazdy 
samochodem (rozpraszają)" w skali 5-stopniowej. 

Liczba odpowiedzi: 481, w tym: przedsiębiorcy -39, mieszkańcy - 442



CZY NIE ZWRACAM UWAGI NA REKLAMY?

Odpowiedzi na powyższe pytanie 
różniły się w zależności od badanej 
grupy. 

W przypadku przedsiębiorców niecałe 
50% respondentów zdecydowanie lub 
raczej zwraca uwagę na reklamy, a 
prawie 40% zdecydowanie lub raczej 
nie zwraca uwagi na reklamy.  

W przypadku mieszkańców liczba 
respondentów, która zdecydowanie 
lub raczej zwraca uwagę na reklamy 
wyniosła prawie 60%. Nieco ponad 
30% z nich zdecydowanie lub raczej 
nie zwraca uwagi na reklamy. 

Odpowiedzi na pytanie o zgodność ze stwierdzeniem "Nie zwracam uwagi na reklamy" 
w skali 5-stopniowej. Liczba odpowiedzi: 462, w tym: przedsiębiorcy - 42, mieszkańcy - 420



CZY REKLAM POWINNO BYĆ WIĘCEJ?

W obu grupach respondentów znacząca 
większość uznała, iż reklam 
zdecydowanie lub raczej nie powinno 
być więcej.

W przypadku przedsiębiorców było to 
prawie 90% ankietowanych, a w 
przypadku mieszkańców ponad 90%. 

Odpowiedzi na pytanie o zgodność ze stwierdzeniem "Reklam powinno być więcej" w skali 5-stopniowej. 
Liczba odpowiedzi: 528, w tym: przedsiębiorcy - 45, mieszkańcy - 483



CZY REKLAMY WZDŁUŻ NAJWAŻNIEJSZYCH ULIC 
POWINNY BYĆ UPORZĄDKOWANE?

W obu grupach respondentów 
znacząca większość uznała, iż reklamy 
wzdłuż najważniejszych ulic 
zdecydowanie lub raczej powinny 
być uporządkowane.

W przypadku przedsiębiorców było to 
prawie 90% ankietowanych, a w 
przypadku mieszkańców ponad 90%. 

Odpowiedzi na pytanie o zgodność ze stwierdzeniem "Reklamy wzdłuż najważniejszych ulic powinny 
być uporządkowane" w skali 5-stopniowej. Liczba odpowiedzi: 523, w tym: przedsiębiorcy - 43, 

mieszkańcy - 480



CZY ZMIANY SĄ POTRZEBNE JAK NAJSZYBCIEJ?

W obu grupach respondentów znacząca 
większość uznała, iż zmiany są 
zdecydowanie lub raczej potrzebne jak 
najszybciej. 

W przypadku przedsiębiorców było to 
prawie 80% ankietowanych, a w 
przypadku mieszkańców prawie 90%. 

Odpowiedzi na pytanie o zgodność ze stwierdzeniem "Zmiany są potrzebne jak najszybciej" w skali 
5-stopniowej. Liczba odpowiedzi: 485, w tym: przedsiębiorcy - 36, mieszkańcy - 449



CZY KWESTIA REKLAM I SZYLDÓW 
POWINNA BYĆ UPORZĄDKOWANA PRAWNIE?

W obu grupach respondentów znacząca 
większość uznała, iż kwestia reklam i 
szyldów zdecydowanie lub raczej 
powinna być uporządkowana prawnie.

W przypadku przedsiębiorców było to 
70% ankietowanych, a w przypadku 
mieszkańców prawie 90%. 

Odpowiedzi na pytanie o zgodność ze stwierdzeniem "Kwestia reklam i szyldów powinna być 
uporządkowana prawnie" w skali 5-stopniowej. 

Liczba odpowiedzi: 497, w tym: przedsiębiorcy - 40, mieszkańcy - 457



OCENA OBECNEGO STANU REKLAM Z PERSPEKTYWY 
MIESZKAŃCÓW

Na stronie 4. geoankiety uczestnicy badania mogli wyrazić 

swoją opinię na temat obecnego stanu reklam w przestrzeni 

Świdnika.

Respondenci mieli możliwość zaznaczenia na mapie Świdnika
punktów, w których występują reklamy oceniane przez nich
pozytywnie, jak i negatywnie. Ich agregacja pozwoliła
zidentyfikować skupiska reklam ocenianych pozytywnie oraz
negatywnie.

Na kolejnych stronach znajdują się mapy gęstości. Duże 

zagęszczenie oznaczeń jest pokazane za pomocą silniejszego 

nasycenia koloru. Co więcej, skupienia uszeregowano według 

liczby oznaczeń, które się w nim znajdują i opatrzono kolejnym 

numerem.

Ekran aplikacji geoankiety - strona 4 kwestionariusza



DOBRE PRZYKŁADY 
REKLAM - MIESZKAŃCY

Miejsc występowania reklam ocenionych pozytywnie 
oznaczono 123, w tym około 90 w centrum miasta. 
Przedsiębiorcy wskazali łącznie 12 przykładów reklam. 

Największe skupienia dobrych przykładów reklam
widoczne są przy skrzyżowaniu ul. Racławickiej z ul.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego (46), przy ul.
Niepodległości (46), przy skrzyżowaniu ul. Krępieckiej
z ul. Aleja Armii Krajowej (20), w okolicach Dworca-
Świdnik Miasto (4), przy skrzyżowaniu ul. Racławickiej 
z Aleją Lotników Polskich (10), w okolicach Baru 
Kaloria (2) oraz w okolicach Alei Jana Pawła II (6).



ZŁE PRZYKŁADY REKLAM
- MIESZKAŃCY

Miejsc występowania reklam ocenianych negatywnie 
oznaczono 301, w tym około 200 w centrum miasta. 
Przedsiębiorcy wskazali łącznie 37 przykładów reklam. 

Największe skupienia reklam ocenionych negatywnie
przez ogół respondentów można zaobserwować w
okolicach Alei Jana Pawła II (54) oraz przy skrzyżowaniu 
ul. Racławickiej z ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
(48). Pozostałymi miejscami są ul. Niepodległości (13), 
ul. Wojska Polskiego (21), skrzyżowanie ul. Krępieckiej z 
ul. Aleja Armii Krajowej (23) oraz skrzyżowanie ul. 
Racławickiej z Aleją Lotników Polskich (20).

Należy zaznaczyć jednak, że okolice centrum miasta 
Świdnik są także często wskazywane jako miejsce 
występowania pozytywnych przykładów reklam, co nie 
pozwala na uznanie tego terenu jako obszaru 
ocenianego jednoznacznie negatywnie. 



DOBRE PRZYKŁADY
MAŁEJ ARCHITEKTURY

Wskazano łącznie 136 pozytywnych i 110 
negatywnych przykładów obiektów małej 
architektury. 

Najwięcej oznaczeń dotyczących małej architektury, 
zarówno pozytywnych jak i negatywnych, znajdowało 
się na terenie centrum miasta Świdnik. Do 
największych skupień obiektów ocenianych 
pozytywnie można zaliczyć:

1. Plac Konstytucji 3-go Maja
2. Otoczenie Urzędu Miasta Świdnik
3. Teren zielony przy Alei Lotników Polskich
4. Teren rekreacyjny przy ul. Kolejowej
5. Skwer imienia profesor Zyty Gilowskiej



ZŁE PRZYKŁADY
MAŁEJ ARCHITEKTURY

Największe skupienia obiektów małej architektury 
ocenianych negatywnie to: 

1. Kompleks sklepów spożywczych: pomiędzy ul. 
Racławicką, a ul. Spadochroniarzy, wzdłuż Alei 
Lotników Polskich
2. Kompleks centrów handlowych przy rondzie 
Honorowych Dawców Krwi 
3. Okolice Placu Konstytucji 3-go Maja
4. Teren zielony Świdniczanka
5. Tereny zielone przy Skwerze im. prof. Zyty 
Gilowskiej w Świdniku 



OGRODZENIE
- OCENA POZYTYWNA

W przypadku ogrodzeń wskazano 41 
pozytywnych i 68 negatywnych przykładów. 

Główne skupienia ogrodzeń ocenianych 
pozytywnie to:

1. Plac Konstytucji 3-go Maja
2. okolice Urzędu Miasta Świdnik
3. Kompleks sklepów spożywczych: pomiędzy ul. 
Racławicką, a ul. Spadochroniarzy, wzdłuż Alei 
Lotników Polskich
4. rondo Honorowych Dawców Krwi
5. okolice Dworca PKP- Świdnik Miasto



OGRODZENIE
- OCENA NEGATYWNA

Główne skupienia ogrodzeń ocenianych 
negatywnie to:

1. Aleja Jana Pawła II 
2. Skrzyżowanie ul. Aleja Armii Krajowej z 
ulicami: Racławicką oraz Krępiecką
3. Skrzyżowanie Alei Lotników Polskich z ul. 
Niepodległości
4. Skrzyżowanie alei Lotników Polskich z ul. 
Racławicką
5. Okolice Dworca PKP-Świdnik Wschód



REKLAMY W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Na stronie 3. geoankiety uczestnicy badania mogli wyrazić 

swoją opinię na temat reklam w przestrzeni Świdnika z 

perspektywy osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Respondenci mieli możliwość zaznaczenia na mapie
Świdnika punktów, w których występują reklamy oceniane
przez nich pozytywnie, jak i negatywnie. Ich agregacja
pozwoliła zidentyfikować skupiska reklam ocenianych
pozytywnie oraz negatywnie.

Na kolejnych stronach znajdują się mapy gęstości. Duże 

zagęszczenie oznaczeń pokazane jest na nich za pomocą 

silniejszego nasycenia koloru. Co więcej, skupienia 

uszeregowano według liczby oznaczeń, które się w nim 

znajdują i opatrzono kolejnym numerem.

Ekran aplikacji geoankiety - strona 3 
kwestionariusza



MIEJSCA PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI 

Naniesiono na mapę 48 punktów wskazujących
miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.
13 z nich zostało naniesionych przez osoby,
które w pytaniu o status zawodowy wskazały,
że prowadzą pozarolniczą działalność
gospodarczą.



CO JEST DLA PANA/PANI NAJISTOTNIEJSZE 
W UŻYWANYCH REKLAMACH?

Respondenci proszeni o wskazanie tego co 
jest ważne w używanych przez nich 
reklamach, mogli wskazać więcej niż jedną 
odpowiedź.

Dla większości z nich ważna jest estetyka 
samej reklamy (65% respondentów). 
Mniejszy odsetek respondentów wskazał 
też na znaczenie miejsca, w którym się 
znajduje oraz czytelność reklamy samej w 
sobie (31%).

Jednoznaczność przekazywanych informacji, 
wielkość reklamy na tle innych i liczba 
odbiorców, do których dotrze reklama zostały 
wskazane przez odpowiednio: 21, 17 i 12% 
respondentów.

Podsumowanie odpowiedzi na pytanie: "Co jest dla Pana/Pani najistotniejsze w używanych reklamach?". Liczba odpowiedzi: 307



JAKIE REKLAMY SĄ POTRZEBNE
DO PROWADZENIA PANA/PANI DZIAŁALNOŚCI?

Respondenci proszeni o wskazanie tego jakie 
reklamy są potrzebne do prowadzenia ich 
działalności mieli możliwość wskazania kilku 
typów.

Większość (62%) z nich wskazało na szyld -
wyłącznie zawierający logo, nazwę, profil 
działalności, godziny otwarcia.

Kolejne rodzaje reklam, tj. reklama 
wskazująca kierunek dotarcia do działalności 
oraz duży szyld lub reklama na nieruchomości, 
w której prowadzona jest działalność zostały 
wskazane przez odpowiednio 40 i 21% 
respondentów.

Pozostałe typy reklam zostały wskazane 
przez mniej niż 10% respondentów.

Podsumowanie odpowiedzi na pytanie: "Jakie reklamy są potrzebne do prowadzenia Pana/Pani 
działalności?". Liczba odpowiedzi: 231



MIEJSCA ODPOWIEDNIE NA
REKLAMĘ - WEDŁUG  
MIESZKAŃCÓW

W ramach badania ankietowani zostali poproszeni o 
wskazanie odpowiednich miejsc na konkretne formy 
reklamy. Wśród mieszkańców oznaczenia skupiły się w 
centralnej części miasta. 

Oznaczenia dotyczyły w największym stopniu lokalizacji 
szyldów oraz reklam wskazujących na kierunek dotarcia 
do działalności. 

Poza centrum pojawiły się również oznaczenia 
wskazujące na lokalizacje odpowiednie dla reklam na 
ogrodzeniu.



MIEJSCA ODPOWIEDNIE NA
REKLAMĘ - WEDŁUG  
PRZEDSIĘBIORCÓW

Podobnie jak wśród mieszkańców, oznaczenia 
odpowiednich miejsc na reklamy przez przedsiębiorców 
również skupiły się na szyldach, zarówno jednak tych o 
małej, jak i dużej wielkości. 

Większość oznaczeń zostało wskazanych w centrum 
miasta oraz po wschodniej stronie Lasu Nadleśnictwa 
Świdnik. 



DOBRE PRZYKŁADY 
REKLAM- PRZEDSIĘBIORCY

Miejsc występowania reklam ocenionych pozytywnie 
przez przedsiębiorców oznaczono 123, w tym około 
90 w centrum miasta. Przedsiębiorcy wskazali łącznie 
12 przykładów reklam. 

Największe skupienia dobrych przykładów reklam 
widoczne są na skrzyżowaniu ul. Racławickiej z ul. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego (1), ul. 
Niepodległości (1), skrzyżowanie ul. Krępiecka z al. 
Armii Krajowej (2) oraz w okolicach Dworca-Świdnik 
Miasto (2). 



ZŁE PRZYKŁADY REKLAM
- PRZEDSIĘBIORCY

Miejsc występowania reklam ocenianych negatywnie 
przez przedsiębiorców oznaczono 301, w tym około 
200 w centrum miasta. Przedsiębiorcy wskazali łącznie 
37 przykładów reklam. 

Największe skupienia reklam ocenionych negatywnie 
przez ogół respondentów można zaobserwować w 
okolicach Alei Jana Pawła II (43) oraz skrzyżowanie ul. 
Racławickiej z ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (54). 
Pozostałymi miejscami są ul. Niepodległości 
(25),skrzyżowanie ul. Racławickiej z al. Lotników 
Polskich (31), skrzyżowanie ul. Krępieckiej z ul. Aleja 
Armii Krajowej (30) oraz okolice Dworca- Świdnik 
Miasto (6).

Należy zaznaczyć jednak, że okolice centrum miasta 
Świdnik są także często wskazywane jako miejsce 
występowania pozytywnych przykładów reklam, co nie 
pozwala na uznanie tego terenu jako obszaru 
ocenianego jednoznacznie negatywnie. 



OBSZARY OCHRONY 
KRAJOBRAZOWEJ

Uczestnicy badania mieli możliwość 
sugerowania obszarów, w których powinien 
obowiązywać wysoki poziom ochrony 
krajobrazu.

Obszar najczęściej wskazywany do objęcia 
wysokim poziomem ochrony sytuuje się w 
ścisłym centrum miasta, a jego największa 
koncentracja obejmuje Plac Konstytucji 3-go 
Maja. 



METRYCZKA

Na stronie 1. geoankiety uczestnicy odpowiadali na 

podstawowe pytania dotyczące ich miejsca 

zamieszkania, wieku, płci, wykształcenia oraz statusu 

zawodowego. 

W celu ukazania poziomu reprezentatywności 

badania, zebrane dane porównaliśmy z oficjalnymi 

danymi GUS, dotyczącymi powiatu świdnickiego.  

Na kolejnych stronach znajdują się wykresy, 

podsumowujące odpowiedzi. 

Ekran aplikacji geoankiety - strona 1 kwestionariusza



MIEJSCA ZAMIESZKANIA

Uczestnicy ankiety zaznaczyli swoje miejsce
zamieszkania w 98,5% na terenie miasta
Świdnik, a 1,5% poza gminą Świdnik.

Pozostałe osoby ankietowane pochodziły w
0,3% z gminy Głusk, a 1,2% z gminy Mełgiew.

Prezentowana mapa przedstawia gęstość
oznaczeń.



METRYCZKA
PŁEĆ

Wśród uczestników badania 48% 
stanowiły kobiety, a 52% -
mężczyźni. Proporcja ta różni się 
nieznacznie w stosunku do gminy 
Świdnik, w której kobiety stanowią 
nieco ponad 50% wszystkich 
mieszkańców. 

Podsumowanie odpowiedzi na pytanie o płeć - wybór jednokrotny spośród 2 podanych wariantów. 
Liczba odpowiedzi: 648. 

Dane dotyczące m. Świdnik wg. danych NSP 2011 udostępnionych w BDL GUS



Ponad 84% uczestników ankiety 
stanowiły osoby w wieku 15 - 44 
lat.

Grupa ta była nadmiernie 
reprezentowana w porównaniu do 
jej udziału wśród mieszkańców 
gminy Świdnik (43%).

Mniejszy odsetek wśród 
uczestników ankiety niż wśród 
mieszkańców gminy stanowiły 
osoby w wieku powyżej 45 lat.

METRYCZKA
WIEK

Podsumowanie odpowiedzi na pytanie o wiek – wybór jednokrotny spośród 14 podanych wariantów, 
zagregowanych następnie do 7 kategorii. Liczba odpowiedzi: 637. 

Dane dotyczące m. Świdnik wg. danych NSP 2011 udostępnionych w BDL GUS



WYKSZTAŁCENIE

Ankietę w większości wypełniały 
osoby z wykształceniem wyższym 
(58%), a w dalszej kolejności  -
średnim (31%).

W porównaniu do struktury 
wykształcenia mieszkańców 
powiatu świdnickiego, wśród 
uczestników badania 
zaobserwowano nadreprezentację 
osób z wyższym wykształceniem i 
niedostateczna reprezentację z 
wykształceniem podstawowym i 
zasadniczym zawodowym. Podsumowanie odpowiedzi na pytanie o wykształcenie - wybór jednokrotny spośród 4 podanych wariantów. 

Liczba odpowiedzi: 639. 
Dane dotyczące powiatu świdnickiego wg. danych NSP 2011 udostępnionych w BDL GUS



STATUS ZAWODOWY

Wśród uczestników ankiety 
najwięcej osób zadeklarowało 
zatrudnienie w firmie prywatnej 
(40% uczestników) lub w sektorze 
publicznym (23%). Przedsiębiorcy 
prowadzący działalność 
pozarolniczą stanowili 9% 
ankietowanych, a kolejne grupy 
(emeryci i renciści, uczniowie i 
studenci, rolnicy i hodowcy, osoby 
bezrobotne) stanowiły 
odpowiednio 7, 19, 0,5 i 4% 
uczestników.



WNIOSKI / REKOMENDACJE

1. Znacząca większość respondentów, zarówno mieszkańców, jak i przedsiębiorców jest zdania, iż reklamy 
nie są potrzebne w mieście i nie stanowią naturalnego elementu miejskiego krajobrazu. Co więcej, psują 
estetykę przestrzeni miejskiej jest ich zbyt dużo i mogą rozpraszać. Z badania wynika, iż znacząca 
większość mieszkańców chce uporządkowania reklam i by proces ten następował jak najszybciej w 
ramach dostępnych narzędzi prawnych. 

2. Według badanych terenem, który wymaga największej ochrony krajobrazowej jest centrum miasta, a 
zwłaszcza Plac Konstytucji 3-go Maja. Z analizy przestrzennej wynika, iż to w centrum znajduje 
się największe skupienie zarówno dobrych, jak i złych przykładów reklam oraz małej architektury. Należy 
jednak wspomnieć, iż liczba wskazań negatywnych jest większa niż pozytywnych.

3. Co ciekawe, oceny zarówno mieszkańców, jak i przedsiębiorców, co do dobrych oraz złych przykładów 
reklam i małej architektury grupują się w podobnych lokalizacjach skupionych w centrum miasta. Z 
badania wynika, iż obie grupy badanych życzyłyby sobie zarówno zmniejszenia liczby, jak i rozmiarów 
reklam, a co za tym idzie zwiększenie wagi szyldów. 
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