
REWITALIZACJA 
NOWY PORT Z TWIERDZĄ WISŁOUJŚCIE 

 
Szanowni Państwo! 
Trwają przygotowania do konkursu architektoniczno-urbanistycznego na zagospodarowanie 

placu nadwodnego (obszar rewitalizacji Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście). Przedmiotowy obszar, który 

podlegał będzie zagospodarowaniu, przedstawiliśmy na mapce poniżej.  

Dzięki niniejszej ankiecie chcemy się dowiedzieć na jakie elementy Pani/Pana zdaniem szczególną 

uwagę powinni zwrócić projektanci. Dlatego prosimy o jej wypełnienie i pozostawienie w skrzynce lub 

przesłanie mailem na adres brg.rewitalizacja@bulawa.com.pl. 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska 

www.brg.gda.pl. 

 

 
 

 

1. Czy uważa Pani/Pan, że przedmiotowy teren wymaga zmian, przekształceń? 

a. Zdecydowanie tak b. Raczej tak c. Raczej nie d. Zdecydowanie nie 

 

2. Jaką funkcję powinien pełnić przedmiotowy teren w przyszłości? Proszę wskazać maksymalnie 3 

funkcje. 

a. Wygodny ciąg pieszy - łącznik dla codziennej komunikacji 

b. Miejsce na rodzinne spacery i zabawy dla dzieci na świeżym powietrzu 

c. Miejsce spotkań dla młodzieży  

d. Miejsce wypoczynku i rekreacji dla osób starszych 

e. Zieleń nieurządzona  

f. Punkt widokowy / punkt orientacyjny 

g. Miejsce handlu tymczasowego 

h. Miejsce organizacji wydarzeń lokalnych  

i. Inna funkcja, proszę podać jaka: …………………………………………………………………………………………………… 



3. Dla kogo przedmiotowy teren powinien być dedykowany przede wszystkim? Proszę wybrać tylko 

jedną odpowiedź. 

a. Dla rodzin z małymi dziećmi 

b. Dla starszych dzieci 

c. Dla młodzieży  

d. Dla dorosłych 

e. Dla osób starszych 

f. Dla innej grupy, proszę wpisać jakiej: ………………………………………………………………………………………………… 
  

 

5. Proszę wskazać 3 najważniejsze elementy jakie powinny znaleźć się na tym terenie:  

a. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Metryka 

Proszę uzupełnić poniższe informacje w celach statystycznych 

Proszę wskazać swoją płeć: 

a. Kobieta b. Mężczyzna 

 

Przedział wiekowy: 

a. 18 lub mniej b. 19-30 lat c. 31-40 lat d. 41-50 lat e. 51-60 lat f. Powyżej 60 lat 

 

Wykształcenie: 

a. gimnazjalne, podstawowe b. zawodowe c. średnie d. wyższe 

 

 

            

4. Jakich miejsc i form aktywności brakuje na przedmiotowym obszarze i w okolicy?  

Proszę wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi: 

a. Miejsce do spędzania czasu wolnego (np. fitness club, świetlica, plac zabaw, park) 

b. Imprezy integrujące lokalną społeczność 

c. Organizacje wpływające na aktywność społeczną 

d. Miejsce sprzedaży produktów rolnych, regionalnych 

e. Lokale gastronomiczne, kawiarnie  

f. Szalety miejskie 

g. Inne, jakie? …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. W jaki sposób jest Pani/Pan związana(y) z badanym obszarem (Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście)?  

Można wskazać dowolną liczbę odpowiedzi. 

a. Mieszkam na tym terenie 

b. Pracuję na tym terenie 

c. Uczęszczam  do szkoły / na uczelnię znajdującą się na tym terenie 

d. Spędzam tu czas wolny – spacery, rekreacja, itp. 

e. Korzystam z oferty instytucji znajdujących się na tym terenie – sklepów, organizacji, itp. 

f. Prowadzę na tym terenie działalność gospodarczą 

g. Nie jestem związana(y) z tym terenem 

h. Inne, jakie? …………………………………………………………………………………………………………….………………………… 


