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Szanowni Państwo, 
Powiat Lubliniecki oraz Gminy: Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków i Woźniki 
podjęły się wspólnego opracowania Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2021-
2030 oraz Programu Rozwoju Ścieżek Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2021–2030. 
Celem opracowania ww. dokumentów jest stworzenie narzędzi strategiczno-planistycznych wspierających proces 
zarządzania obszarem powiatu lublinieckiego na rzecz rozwoju turystycznego z uwzględnieniem rozwoju ścieżek 
rowerowych i stworzenie podstaw do ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe (w tym środki z nowej perspektywy 
budżetowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027) oraz wydatkowania środków własnych w sposób celowy, zgodnie ze 
zidentyfikowanymi priorytetami. 
Niniejsza ankieta stanowi element badań organizowanych w toku prac przygotowawczych do ww. dokumentów. 
Państwa opinie będą elementem wspierającym określenie kluczowych uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych 
oddziałujących na funkcjonowanie JST w zakresie turystyki i rozwoju ścieżek rowerowych oraz pomogą zaplanować 
konkretne rozwiązania we wskazanych obszarach. 
METRYCZKA 

Miejsce zamieszkania 
(proszę wpisać) 

Gmina: Miejscowość: 

Wiek 
(proszę zaznaczyć X 
przy wybranej odpowiedzi) 

poniżej 18 lat  26 – 35 lat  46 – 55 lat  
powyżej 65 lat  

18 - 25 lat  36 – 45 lat  56 – 65 lat  

Status zawodowy: 
(proszę zaznaczyć X 
przy wybranej odpowiedzi) 

uczeń  
osoba pracującą 
w turystyce 

 
osoba pracująca 
w innej branży 

 
osoba 
bezrobotna 

 

student  

osoba 
prowadząca 
działalność 
gospodarczą 
w branży 
turystycznej 

 

osoba 
prowadząca 
działalność 
gospodarczą 
w innej branży 

 emeryt/ rencista 

 

Skąd Pan/Pani najczęściej 
czerpie informacje dotyczące 
zamieszkiwanej gminy 
(proszę zaznaczyć X 
przy wybranej odpowiedzi) 

oficjalna strona 
internetowa 
gminy 

 
portale 
społecznościowe 

 
różne strony 
internetowe 

 prasa lokalna 

 

Skąd Pan/Pani najczęściej 
czerpie informacje dotyczące 
powiatu lublinieckiego 
(proszę zaznaczyć X 
przy wybranej odpowiedzi) 

oficjalna strona 
internetowa 
powiatu 
lublinieckiego 

 
portale 
społecznościowe 

 
różne strony 
internetowe 

 prasa lokalna 

 

Liczba osób 
w gospodarstwie domowym 
korzystających z roweru 
(proszę zaznaczyć X 
przy wybranej odpowiedzi) 

1 osoba  2 osoby  3 osoby  powyżej 3 osób 

 

Liczba dzieci 
w gospodarstwie domowym 
poniżej lat 10 korzystających 
z roweru (proszę zaznaczyć 
X przy wybranej odpowiedzi) 

1 osoba  2 osoby  3 osoby  powyżej 3 osób 

 

Liczba rowerów 
w gospodarstwie domowym 
(proszę zaznaczyć X 
przy wybranej odpowiedzi) 

1 rower  2 rowery  3 rowery  
powyżej 3 
rowerów 

 

 

INFORMACJE I OPINIE NA TEMAT TURYSTYKI 

1. Czy Pana/Pani zdaniem powiat lubliniecki jest atrakcyjny dla turystów? (proszę zaznaczyć X przy wybranej odpowiedzi) 

tak  nie  trudno powiedzieć  

2. Jak ocenia Pan/Pani atrakcyjność turystyczną powiatu lublinieckiego na tle innych powiatów województwa śląskiego? 
(proszę zaznaczyć X przy wybranej odpowiedzi) 

jest bardziej atrakcyjny  jest mniej atrakcyjny  
atrakcyjność jest 
porównywalna 

 

3. Jak Pan/Pani ocenia dostępność komunikacyjną (połączenia drogowe, autobusowe, kolejowe) w powiecie lublinieckim? 
(proszę zaznaczyć X przy wybranej odpowiedzi) 

jest wystarczająco dobra  jest niewystarczająca  jest na złym poziomie  
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4. Co wydaje się Panu/Pani najbardziej atrakcyjne turystycznie w zamieszkiwanej gminie? 
(proszę zaznaczyć X przy maksymalnie 3 odpowiedziach) 

walory przyrodnicze (lasy, parki krajobrazowe, punkty obserwacyjne)  

obiekty zabytkowe świeckie (pałace, parki, stare założenia miejskie, architektura)  

obiekty zabytkowe sakralne (kościoły, cmentarze, kapliczki)  

sieć ścieżek rowerowych  

muzea, izby pamięci  

miejsca aktywnej rekreacji (kąpieliska, przystanie wodne, obiekty sportowe, szlaki turystyczne)  

agroturystyka  

wydarzenia o charakterze kulturalnym i rozrywkowym  

baza noclegowa  

baza gastronomiczna  

inne (proszę wskazać jakie?)  

5. Jaki rodzaj turystyki jest według Pana/Pani najbardziej rozwinięty w powiecie lublinieckim? 
(proszę zaznaczyć X przy maksymalnie 3 odpowiedziach) 

turystyka przyrodnicza  

turystyka krajoznawcza  

turystyka kulturowa  

turystyka rowerowa  

agroturystyka  

turystyka rozrywkowa  

turystyka militarna  

inna (proszę wskazać jaka?)  

6. Jak Pan/i ocenia promowanie powiatu lublinieckiego za pomocą środków medialnych (internet, prasa, telewizja, radio itd.)? 
(proszę zaznaczyć X przy wybranej odpowiedzi) 

jest wystarczające  jest niewystarczające  jest niedostrzegalne  

7. Czy w powiecie lublinieckim są miejsca warte wypromowania, które nie są powszechnie znane? 
(proszę zaznaczyć X przy wybranej odpowiedzi) 

tak  nie  nie wiem  

8. Jeśli tak, proszę wskazać jakie? 

 
 
 
 

9. Co jest dla Pani/Pana najważniejsze przy wyborze miejsca wypoczynku? 
(proszę zaznaczyć X przy maksymalnie 3 odpowiedziach) 

bogata oferta miejsc o znaczeniu zabytkowym i kulturowym wartych zwiedzenia  

możliwość aktywnego spędzania czasu, uprawiania różnych sportów z możliwością wypożyczenia sprzętu sportowego  

możliwość uprawiania turystyki rowerowej (rozbudowana sieć ścieżek rowerowych)  

możliwość obcowania z przyrodą, oderwanie od cywilizacji, agroturystyka  

konkurencyjne produkty turystyczne wyróżniające dany region  

zróżnicowana oferta miejsc noclegowych (hotele, pensjonaty, kempingi, kwatery prywatne)  

zróżnicowana oferta gastronomiczna (restauracje, bary, punkty gastronomiczne)  

dostępność komunikacyjna (w tym z wykorzystaniem komunikacji publicznej) atrakcyjnych turystycznie miejsc  

konkurencyjne ceny atrakcji turystycznych, zakwaterowania i wyżywienia  

zachęcająca promocja turystyczna gmin realizowana przez JST (informacje w internecie, zdjęcia, filmy, spoty 
reklamowe, foldery, mapy turystyczne itp.) 

 

zachęcająca informacja turystyczna udzielana przez turystów (blogi turystyczne, portale społecznościowe, 
rekomendacje rodziny i znajomych itp.) 

 

inne (proszę wskazać jakie? 
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10. Proszę wskazać miejsca, obiekty, które zdaniem Pana/Pani są najmniej atrakcyjne (np. miejsca zaniedbane, niebezpieczne, 
miejsca, które mogłyby być zaadaptowane do celów turystycznych, ale nie są) 

 
 
 

11. Co w Pana/Pani opinii należy poprawić, aby zwiększyć atrakcyjność turystyczną i rekreacyjną powiatu lublinieckiego? 
(proszę zaznaczyć X przy maksymalnie 3 odpowiedziach) 

jakość i ilość bazy noclegowej  

jakość i ilość bazy gastronomicznej  

dostępność komunikacyjną   

informację turystyczną na miejscu  

wykorzystać naturalne walory powiatu  

zwiększyć ilość imprez kulturalnych i sportowych  

rozbudować sieć ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą (parkingi dla rowerów)  

rozbudować infrastrukturę rekreacyjno-sportową (obiekty zamknięte i na wolnym powietrzu)  

stworzyć konkurencyjne produkty turystyczne   

zrewitalizować miejsca zaniedbane i wykorzystać je w celach turystycznych  

zwiększyć promocję poprzez środki masowego przekazu (internet, telewizja, radio, prasa)  

INFORMACJE I OPINIE NA TEMAT PRZEMIESZCZANIA SIĘ ROWEREM I INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ 

1. Jak często korzysta Pan/Pani z roweru?  (proszę wstawić X przy jednej wybranej odpowiedzi) 

codziennie przez cały tydzień    

w każdy dzień roboczy  

do 3 razy w tygodniu  

tylko w dni wolne / weekendy  

sporadycznie / trudno powiedzieć  

2. W jakim celu i dokąd 
zazwyczaj podróżuje 
Pan/Pani rowerem 

Gmina 
(wpisz nazwę) 

Miejscowość 
(wpisz nazwę) 

Ulica 
(wpisz nazwę) 

Czas dotarcia 
(wpisz w min.) 

Odległość 
(wpisz w km) 

praca      

nauka       

zakupy      

rekreacja      

inne      

3. Które czynniki mają wg Pana/ Pani największy wpływ na wybór roweru przy realizacji podróży? 
(proszę zaznaczyć X przy maksymalnie 3 odpowiedziach) 

długość wydzielonych ścieżek rowerowych (duża ilość km)  

długość ulic o ruchu uspokojonym, na których rowerzysta może bezpiecznie się poruszać  

bezpieczne miejsca parkingowe dla rowerów  

bezpieczeństwo osobiste, lęk przed kradzieżą i napaścią  

spójność dróg rowerowych (możliwość bezpiecznego i bezpośredniego dojazdu rowerem z miejsca źródłowego 
do docelowego) 

 

miejsca postojowe, gdzie rowerzysta może schronić się w przypadku deszczu i burzy i/lub odpocząć  

monitorowanie dróg rowerowych przez kamery lub patrole policji w celu zapewnienia bezpieczeństwa  

możliwość przewozu roweru środkami komunikacji publicznej  

odpowiedni rodzaj i stan nawierzchni dróg rowerowych  

inne (proszę wskazać jakie?)  

4. Jakie działania mogą usprawnić podróżowanie rowerem w powiecie lublinieckim  
(zaznacz X przy maksymalnie 3 odpowiedziach) 

budowa wydzielonych dróg rowerowych   

uspokojenie ruchu na ulicach tak, by rowerzysta mógł bezpiecznie poruszać się wspólnie z ruchem samochodowym 
wszędzie tam, gdzie nie będzie to wpływać na znaczne pogorszenie warunków ruchu samochodowego 

 

budowa stojaków rowerowych  

budowa parkingów Bike&Ride (dużych, zadaszonych parkingów dla rowerów)  

zwiększenie bezpieczeństwa osobistego, wzrostu liczby patroli policji itd.  

możliwość bezpiecznego pozostawienia roweru w miejscu pracy, nauki itd.  
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możliwość wygodnego przewozu roweru środkami komunikacji publicznej  

wprowadzenie systemu wypożyczalni rowerowych tzw. roweru publicznego  

według mnie nic nie poprawi komfortu podróży rowerem  

inne (proszę podać jakie)  

5. Czy rozbudowa ścieżek rowerowych w powiecie lublinieckim wpłynie na zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej? 
(proszę zaznaczyć X przy wybranej odpowiedzi) 

tak  nie  trudno powiedzieć  

6. Czy zasadna jest według Pani/Pana budowa ścieżek rowerowych na terenie powiatu lublinieckiego? 
(proszę zaznaczyć X przy wybranej odpowiedzi) 

tak  nie  trudno powiedzieć  

7. Jeśli tak, proszę określić przebieg trasy 

 
 
 
 

8. Jeśli tak, proszę wybrać rodzaj nawierzchni 
asfaltowa  utwardzona  

betonowa  leśna  

9. Czy zasadna jest według Pana/Pani budowa parkingów Bike&Ride w powiecie lublinieckim?  
(proszę zaznaczyć X przy wybranej odpowiedzi) 

tak  nie  trudno powiedzieć  

10. Jeśli tak, proszę wskazać konkretne gminy 
(proszę zaznaczyć X przy maksymalnie 3 odpowiedziach) 

Lubliniec  Ciasna  Kochanowice  Pawonków  

Boronów  Herby  Koszęcin  Woźniki  

 
 
Wypełnioną ankietę proszę złożyć w siedzibie właściwego Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy z terenu powiatu lublinieckiego lub w 
Starostwie Powiatowym w Lublińcu. 
W przypadku Miasta Lubliniec ankietę proszę złożyć w Centrum Obsługi Mieszkańców przy ul. Paderewskiego 7A w Lublińcu. 

 
Uwaga:  Termin złożenia ankiet upływa z dniem  1.04.2021 r. 
 

Serdecznie dziękujemy Państwu za poświęcony czas i zaangażowanie. 


