
OKOLICE DWORCA PKP WE WŁOCHACH

Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem planu miejscowego dla okolic 
dworca PKP we Włochach. Jest to czas projektowania, podejmowania decyzji 
na temat charakteru tego terenu, na co  mieszkańcy Włoch mogą i powinni  
mieć wpływ. Od nas zależy, jak miejsce to będzie  wyglądało. 

Aby przestrzeń publiczna pełniła swoją funkcję w najlepszy sposób, musi być 
dostosowana do potrzeb ludzi, którzy codziennie z niej korzystają. Władze i 
decydenci powinni poznać oczekiwania społeczności lokalnej i wspólnie z nią 
zaplanować zmiany.

Dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety,
dotyczącej okolic  dworca PKP we Włochach, oraz gorąco zachęcamy do 
aktywnego włączenia się w proces rewitalizacji, który tej przestrzeni będzie 
dotyczył. Opinie zawarte w ankiecie stanowić będą indywidualny wkład 
obywateli w proces decyzyjny.

1. Jaką funkcję Pani/Pana zdaniem powinna mieć przestrzeń wokół dworca 
PKP we Włochach? 

reprezentacyjnej przestrzeni publicznej 

węzła komunikacyjnego

Jakie inne:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

2. Proszę określić w jakim stopniu zgadza się Pan/i z poniższymi 
stwierdzeniami:
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a. przestrzeń wokół dworca PKP we 
Włochach należy do wszystkich
mieszkańców Włoch

b. przestrzeń wokół dworca PKP jest 
przyjazna

c. przestrzeń wokół dworca PKP jest
dobrze skomunikowana

d. przestrzeń wokół dworca PKP jest 
niefunkcjonalna

e. przestrzeń wokół dworca PKP sprzyja 
spotkaniom towarzyskim

f. przestrzeń wokół dworca PKP jest 
chaotyczna

g. przestrzeń wokół dworca PKP wymaga 
zmian

h. przestrzeń wokół dworca PKP jest 
nieprzyjazna osobom 
niepełnosprawnym i rodzicom z 
wózkami dziecięcymi

i. przestrzeń wokół dworca PKP jest 
czysta

j. przestrzeń wokół dworca PKP jest 
brzydka

k. przestrzeń wokół dworca PKP jest 
bezpieczna

l. przestrzeń wokół dworca PKP dzieli 
sztucznie Włochy na dwie części



Czy w przestrzeni dworca PKP we Włochach chciałaby Pani/chciałby Pan
widzieć: (możliwe kilka odpowiedzi)

galerię historii miasta ogrodu Włochy (miejsce w którym 
prezentowane byłyby   ekspozycje dotyczące historii Włoch, ale także 
odbywały się wystawy czasowe, spotkania społeczne)? 

                      stylowe meble uliczne (latarnie, ławki, śmietniki)

fontannę

                      pompę z wodą pitną

                      stojaki na rowery

                      miejsce na gry miejskie np. gra w klasy, boulle, mini golf

                      miejsce pod pomnik/rzeźbę

                      tablicę z  informacją turystyczną

                      słupy ogłoszeniowe dla mieszkańców

                      miejsca parkingowe

                      toalety publiczne

                      miejsce sobotniego targu warzywno-owocowego

                      kwiaciarnię

                      punkty gastronomiczne

                      kawiarnię

                      księgarnię

                      usługi ksero

                      warsztaty drobnych rzemieślników

                      rośliny pochłaniające spaliny

3. Czy chciałaby Pani/chciałby Pan, aby okolica dworca PKP we Włochach 
charakteryzowała się(możliwe kilka odpowiedzi):

dominacją ruchu pieszego
łatwą dostępnością dla osób o ograniczonej sprawności 
ruchowej
ciągłością jednorodnych stylistycznie witryn

4. Czy proponowana przez Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy nazwa 
nowego placu „Plac Koelichenów” podoba się Pani/Panu? (byli 
właściciele majątku, którzy w 1928 roku rozpoczęli parcelację Włoch na 
działki budowlane zgodnie z założeniami miasta ogrodu).

tak             nie              trudno powiedzieć
Jaką inną nazwę proponuje Pani/Pan?.....................................

5. Czy chce Pani/Pan włączyć się czynnie w proces rewitalizacji okolicy 
dworca PKP we Włochach?

tak             nie             nie wiem    
6. Proszę podać swoją płeć.
 kobieta
mężczyzna
7. Ile ma Pani/Pan lat? ……………………………………………….. .

8. Jaki zawód Pani/Pan wykonuje? ……………………………………………………. .
9. Czy chcesz, aby Stare i Nowe Włochy przyjęły urzędową nazwę Miasto 

Ogród Włochy?
tak             nie             nie wiem    

10. Czy ta zmiana podniesie prestiż osiedla?
tak             nie             nie wiem    

11. Czy zmiana nazwy poprawi kulturę przestrzeni?
tak             nie             nie wiem    

12. Jeśli chce Pani/Pan uczestniczyć w debatach eksperckich 
dotyczących zagospodarowania okolicy dworca, prosimy podać 
kontakt…………………………………………………………..

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!


