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ANKIETA  
Badanie ankietowe prowadzone w ramach opracowywania 

Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka 2030+ 
Diagnoza potrzeb 

Szanowni Państwo, 

w związku rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) 
Lęborka, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, dotyczącej oceny stanu i potencjału 
rozwojowego obszaru MOF Lęborka. Ankieta jest częścią zaplanowanych na terenie MOF konsultacji społecznych. 
Państwa pomoc i czas poświęcony na wypełnienie ankiety pozwoli nam na realizację zintegrowanych działań 
rozwojowych w zgodzie z Państwa potrzebami i oczekiwaniami.  
 
Obszar MOF Lęborka tworzą: 

− Miasto Lębork, 

− Miasto Łeba, 

− Gmina Łęczyce, 

− Gmina Nowa Wieś Lęborska, 

− Gmina Wicko, 

− Powiat Lęborski. 
 
Wszystkie Państwa opinie, pomysły i rekomendacje są bardzo ważne. Licząc na współpracę, zapewniamy 
jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej.  
 

 
 

Metryczka 

 

1. Płeć:                   kobieta    mężczyzna 

2. Wiek:                  poniżej 26 lat    26-40 lat    41-60 lat      61 lat i więcej 

3. Wykształcenie:   niepełne podstawowe    podstawowe    gimnazjalne    zasadnicze zawodowe    

 średnie    policealne   wyższe 

4. Status:      rolnik  osoba prowadząca działalność gospodarczą   osoba zatrudniona w przedsiębiorstwie 

prywatnym   os. zatrudniona w przedsiębiorstwie państwowym  os. zatrudniona w organach samorządu 

terytorialnego   lider społeczny  osoba bezrobotna  inne (jakie?) ........................... 

4.1. Pełniona funkcja zawodowa (jeśli dotyczy):  funkcja kierownicza  pozostała funkcja  

5. Miejsce zamieszkania: 

 Miasto Lębork    Miasto Łeba    Gmina Łęczyce    Gmina Nowa Wieś Lęborska, 

 Gmina Wicko    Gmina Cewice    Inne (jakie ? ……………) 
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1. Jak ocenia Pan/i poszczególne elementy 
związane z funkcjonowaniem MOF Lęborka? 

 

skala ocen 

bardzo 

dobrze 
dobrze 

umiarko

wanie 
źle 

bardzo  

źle 

Środowisko naturalne i infrastruktura 

1. Jak ocenia Pan/i stan nawierzchni dróg/ ulic na 
terenie MOF Lęborka? 

     

2. Jak ocenia Pan/i stan nawierzchni chodników na 
terenie MOF Lęborka? 

     

3. Jak ocenia Pan/i dostosowanie ciągów pieszych do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami? 

     

4. Jak ocenia Pan/i dostępność przestrzeni zielonych na 
terenie MOF Lęborka? 

     

5. Jak ocenia Pan/i jakość przestrzeni zielonych na 
terenie MOF Lęborka? 

     

6. Jak ocenia Pan/i dostępność ławek na terenie MOF 
Lęborka? 

     

7. Jak ocenia Pan/i dostępność wiat śmietnikowych na 
terenie MOF Lęborka? 

     

8. Jak ocenia Pan/i jakość powietrza na terenie MOF 
Lęborka? 

     

9. Jak ocenia Pan/i czystość rzek i kąpielisk na terenie 
MOF Lęborka? 

     

10. Jak ocenia Pan/i czystość obszarów zalesionych na 
terenie MOF Lęborka? 

     

11. Jak ocenia Pan/i poziom wykorzystania/ 
zagospodarowania wód deszczowych przez 
mieszkańców MOF Lęborka? 

     

12. Jak ocenia Pan/i smak wody pitnej na terenie MOF 
Lęborka? 

     

13. Jak ocenia Pan/i zapach wody pitnej na terenie MOF 
Lęborka? 

     

14. Jak ocenia Pan/i wygląd wody pitnej na terenie MOF 
Lęborka? 

     

15. Jak ocenia Pan/i wygląd budynków publicznych na 
terenie MOF Lęborka? 

     

16. Jak ocenia Pan/i dostosowanie budynków 
publicznych na terenie MOF Lęborka do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami? 
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1. Jak ocenia Pan/i poszczególne elementy 
związane z funkcjonowaniem MOF Lęborka? 

 

skala ocen 

bardzo 

dobrze 
dobrze 

umiarko

wanie 
źle 

bardzo  

źle 

17. Jak ocenia Pan/i stan infrastruktury sieci 
wodociągowej na terenie MOF Lęborka? 

     

18. Jak ocenia Pan/i stan infrastruktury sieci 
kanalizacyjnej na terenie MOF Lęborka? 

     

19. Jak ocenia Pan/i stan infrastruktury sieci 
ciepłowniczej na terenie MOF Lęborka? 

     

20. Jak ocenia Pan/i dostępność publicznego transportu 
zbiorowego na terenie MOF Lęborka (m.in. trasy, 
rozkład jazdy)? 

     

21. Jak ocenia Pan/i dostępność prywatnego transportu 
zbiorowego na terenie MOF Lęborka (m.in. trasy, 
rozkład jazdy)? 

     

22. Jak ocenia Pan/i jakość publicznego taboru 
transportu zbiorowego na terenie MOF Lęborka (np. 
wygląd, komfort użytkowania związany z 
wyposażeniem)? 

     

23. Jak ocenia Pan/i jakość prywatnego taboru transportu 
zbiorowego na terenie MOF Lęborka (np. wygląd, 
komfort użytkowania związany z wyposażeniem)? 

     

24. Jak ocenia Pan/i dostosowanie publicznego taboru 
transportu zbiorowego na terenie MOF Lęborka do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami?  

     

25. Jak ocenia Pan/i dostosowanie prywatnego taboru 
transportu zbiorowego na terenie MOF Lęborka do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami? 

     

26. Jak ocenia Pan/i bezpieczeństwo na ulicach na 
terenie MOF Lęborka? 

     

27. Jak ocenia Pan/i bezpieczeństwo na chodnikach na 
terenie MOF Lęborka (np. kolizje ze ścieżkami 
rowerowymi, hulajnogami)? 

     

28. Jak ocenia Pan/i przepustowość głównych tras 
komunikacyjnych na terenie MOF Lęborka (np. 
powstawanie korków drogowych)? 

     

29. Jak ocenia Pan/i dostępność rowerowych ścieżek 
transportowych na terenie MOF Lęborka? 

     

30. Jak ocenia Pan/i jakość rowerowych ścieżek 
transportowych na terenie MOF Lęborka? 
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Edukacja, kultura i rekreacja 

1. Jak ocenia Pani/i jakość oferty edukacyjnej na terenie 
MOF Lęborka (np. poziom nauczania, dostęp do 
nowoczesnych form edukacji, itp.)? 

     

2. Jak ocenia Pani/i dostosowanie oferty edukacyjnej na 
terenie MOF Lęborka do potrzeb rynku pracy? 

     

3. Jak ocenia Pan/i dostępność obiektów oświatowych  
na terenie MOF Lęborka (żłobki)? 

     

4. Jak ocenia Pan/i dostępność obiektów oświatowych  
na terenie MOF Lęborka (przedszkola)? 

     

5. Jak ocenia Pan/i dostępność obiektów oświatowych  
na terenie MOF Lęborka (szkoły)? 

     

6. Jak ocenia Pan/i stan obiektów oświatowych na 
terenie MOF Lęborka (żłobki, przedszkola, szkoły)? 

     

7. Jak ocenia Pan/i ofertę obiektów kulturalno-
edukacyjnych (świetlice, biblioteki, domy kultury itp.) 
na terenie MOF Lęborka? 

     

8. Jak ocenia Pan/i jakość obiektów kulturalno-
edukacyjnych (świetlice, biblioteki, domy kultury itp.) 
na terenie MOF Lęborka? 

     

9. Jak ocenia Pan/i atrakcyjność oferty kulturalno-
rozrywkowej dostępnej na terenie MOF Lęborka? 

     

10. Jak ocenia Pan/i poziom uczestnictwa w kulturze 
mieszkańców z terenów MOF Lęborka? 

     

11. Jak ocenia Pan/i dostępność boisk sportowych na 
terenie MOF Lęborka? 

     

12. Jak ocenia Pan/i dostępność placów zabaw na 
terenie MOF Lęborka? 

     

13. Jak ocenia Pan/i dostępność basenów, parków, 
ławeczek itp. na terenie MOF Lęborka? 

     

14. Jak ocenia Pan/i dostępność kompleksów sportowych 
na terenie MOF Lęborka? 

     

15. Jak ocenia Pan/i jakość boisk sportowych na terenie 
MOF Lęborka? 

     

16. Jak ocenia Pan/i jakość placów zabaw na terenie 
MOF Lęborka? 

     

17. Jak ocenia Pan/i jakość basenów, parków, ławeczek 
itp. na terenie MOF Lęborka? 

     

18. Jak ocenia Pan/i jakość kompleksów sportowych na 
terenie MOF Lęborka? 
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19. Jak ocenia Pan/i dostosowanie infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej na terenie MOF Lęborka do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami? 

     

Gospodarka i rynek pracy 

1. Jak ocenia Pan/i możliwość uzyskania zatrudnienia 
na terenie MOF Lęborka? 

     

2. Jak ocenia Pan/i atrakcyjność inwestycyjną obszaru 
MOF Lęborka (te elementy, dzięki którym jest 
atrakcyjna dla inwestorów zewnętrznych, np. 
uzbrojenie terenu, bliskość autostrady)? 

     

3. Jak ocenia Pan/i warunki do prowadzenia działalności 
gospodarczej? 

     

4. Jak ocenia Pan/i warunki do prowadzenia działalności 
rolnej? 

     

5. Jak ocenia Pan/i poziom przedsiębiorczości na 
terenie MOF Lęborka (powstawanie nowych 
przedsiębiorstw)? 

     

6. Jak ocenia Pan/i promocję przedsiębiorczości wśród 
mieszkańców MOF Lęborka? 

     

7. Jak ocenia Pan/i różnorodność i jakość form wsparcia 
skierowanych do przedsiębiorców osób planujących 
podjąć takie działalności? 

     

8. Jak ocenia Pan/i różnorodność i jakość form wsparcia 
skierowanych do rolników lub osób planujących 
podjąć takie działalności? 

     

Społeczeństwo 

1. Jak ocenia Pan/i dostęp do infrastruktury zdrowotnej 
oraz usług z zakresu ochrony zdrowia na terenie 
MOF Lęborka? 

     

2. Jak ocenia Pan/i jakość infrastruktury zdrowotnej oraz 
usług z zakresu ochrony zdrowia na terenie MOF 
Lęborka? 

     

3. Jak ocenia Pan/i poziom współpracy mieszkańców 
oraz organizacji społecznych na rzecz efektywnego 
funkcjonowania i rozwoju społeczności lokalnych z 
terenu MOF Lęborka (np. wspólne inicjatywy 
aktywizujące osoby starsze)? 

     

4. Jak ocenia Pan/i aktywność społeczną mieszkańców 
MOF Lęborka? 

     

5. Jak ocenia Pan/i dostępność do usług publicznych 
(świadczonych przez lokalne urzędy), w tym 
dostosowanie do potrzeb osób ze specjalnymi 
potrzebami? 
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Turystyka 

1. Jak ocenia Pan/i jakość zabytków na terenie MOF 
Lęborka?  

     

2. Jak ocenia Pan/i jakość infrastruktury z zakresu 
turystyki wodnej (kąpieliska, przystanie, itd.) na 
terenie MOF Lęborka? 

     

3. Jak ocenia Pan/i dostępność miejsc atrakcyjnych pod 
względem przyrodniczym?  

     

4. Jak ocenia Pan/i dostępność ścieżek edukacyjnych 
na terenie MOF Lęborka?  

     

5. Jak ocenia Pan/i dostępność rekreacyjnych ścieżek 
rowerowych na terenie MOF Lęborka? 

     

6. Jak ocenia Pan/i dostępność bazy noclegowej (np. 
miejsca noclegowe w hotelach, pensjonatach) na 
terenie MOF Lęborka? 

     

7. Jak ocenia Pan/i stan i jakość bazy noclegowej na 
terenie MOF Lęborka? 

     

8. Jak ocenia Pan/i dostępność bazy agroturystycznej 
na terenie MOF Lęborka? 

     

9. Jak ocenia Pan/i stan i jakość bazy agroturystycznej 
na terenie MOF Lęborka? 

     

10. Jak ocenia Pan/i dostępność usług gastronomicznych 
na terenie MOF Lęborka (restauracje, bary, itp.)? 

     

11. Jak ocenia Pan/i jakość usług gastronomicznych na 
terenie MOF Lęborka (jakość posiłku, jakość 
obsługi)? 

     

12. Jak ocenia Pan/i jakość promocji oferty turystyczno-
rekreacyjnej MOF Lęborka? 

     

 
 
 

2. Jak Pan/i ocenia ważność podjęcia działań w obszarach przedstawionych poniżej (proszę zaznaczyć stan 

w skali od 1 – niska; 2 – średnia; 3 –wysoka): 

 

1  2  3  rozwój i modernizacja obiektów użyteczności 
publicznej  

1  2  3  rozwój i modernizacja infrastruktury 
technicznej (sieć ciepłownicza, kanalizacyjna, 
wodociągowa, zbiorniki retencyjne itd.) 

1  2  3  rozwój i modernizacja taboru publicznego 
transportu zbiorowego na terenie MOF Lęborka 

1  2  3  poprawa dostępności połączeń w ramach 
publicznego transportu zbiorowego na terenie 
MOF Lęborka 

 

1  2  3  zachowanie dziedzictwa i krajobrazu 
kulturowo-przyrodniczego  

1  2  3  promocja MOF Lęborka  

1  2  3  zwiększenie atrakcyjności turystycznej 
terenu MOF Lęborka, w tym utworzenie 
całorocznej oferty   turystycznej 

1  2  3  zwiększenie atrakcyjności terenów MOF        
Lęborka dla inwestorów  

1  2  3  zwiększenie świadomości społecznej w 
zakresie ochrony środowiska 
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1  2  3  rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej- 
poprawa dostępności komunikacyjnej MOF 
Lęborka 

1  2  3  rozwój i modernizacja oświetlenia drogowego 
na terenie MOF Lęborka  

1  2  3  rozwój i modernizacja ścieżek rowerowych- 
poprawa dostępności komunikacyjnej MOF 
Lęborka  

1  2  3  modernizacja infrastruktury zdrowotnej  

1  2  3  poprawa dostępu do usług zdrowotnych  

1  2  3  rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni 
publicznych, w tym terenów zielonych oraz 
nadanie im nowych, prospołecznych funkcji 

1  2  3  budowa i modernizacja obiektów infrastruktury    
społecznej (np. boiska, baseny, place zabaw) 

1  2  3  zwiększenie udziału mieszkańców w kulturze, 
sporcie i rekreacji 

1  2  3  zwiększenie poczucia więzi mieszkańców z 
regionem 

1  2  3  podniesienie jakości nauczania szkolnego 

1  2  3  dostosowanie oferty edukacyjnej do wymagań 
rynku pracy  

1  2  3  aktywizacja i wspieranie integracji osób 
biernych zawodowo i bezrobotnych 

1  2  3  aktywizacja osób wykluczonych i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym (np. osób z 
niepełnosprawnościami oraz specjalnymi 
potrzebami) 

1  2  3  wsparcie i rozwój aktywnej turystyki, np. 
kajaki, turystyka rowerowa 

1  2  3  rozwój i modernizacja infrastruktury z 
zakresu turystyki wodnej 

1  2  3  zwiększenie efektywności energetycznej 
MOF Lęborka (termomodernizacja, 
odnawialne źródła energii itp.) 

1  2  3  promocja przedsiębiorczości, stwarzanie 
warunków dla jej rozwoju  

1  2  3  włączenie mieszkańców w animację 
społeczności lokalnych,  w tym w prace dot. 
rewitalizacji przestrzeni publicznych, które   
zamieszkują 

 
Inne (jakie?) 
…………………………………………………………………
……..................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
.......................................................................................... 

 

 

3. W tym miejscu prosimy o wskazanie Pana/i refleksji, uwag, spostrzeżeń, rekomendacji, pomysłów, 

propozycji projektów, które uważa Pan/i za ważne w kontekście opracowywanej Strategii Rozwoju MOF 

Lęborka i jej przyszłej realizacji. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety i poświęcony czas! 
 
 
Wypełnione ankiety należy przesyłać do 31.07.2022r na adres a-mail: 
bartlomiej.zambrzycki@nwl.pl 

Ankietę w wersji PDF mogą Państwo pobrać poniżej. Do dnia 31 lipca 2022 roku, wypełnione ankiety 

mogą Państwo przesłać pocztą elektroniczną na adres: bartlomiej.zambrzycki@nwl.pl, drogą 

pocztową na adres: Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wieś 

Lęborska lub złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej lub Biurze Obsługi 

Mieszkańca: 

Urzędu Miejskiego w Lęborku, 

Urzędu Miejskiego w Łebie, 

Urzędu Gminy w Łęczycach, 

Urzędu Gminy w Wicku, 

Urzędu Starostwa Powiatowego w Lęborku. 


