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l ANKIETA JEDNOETAPOWY KONKURS URBANISTYCZNY WRAZ Z KOMPONENTEM 

PARTYCYPACYJNYM KONCEPCJĘ ARCHITEKTURY l ZAGOSPODApOWANIA 
PRZESTRZENI PUBUCZNEJ DLA OBSZARU PILOTAŻOWEGO 

l . Jakie elementy wyposażenia przestrzeni publicznej (ulicy, placu) są dla Pańs~d nawjażniejsze? 
Prosimy o wypełnienie pól poddajqc wybrane elementy ocenie ważności w skali 1-5. gdzie nr 1 oznacza nie\N'CIŻI'ly element a 5 bardzo \N'CIŻI'ly 

a) funkcje budynków otaczających (np. mieszkalna, usługowa) _g_ (1«5) 

b) kolorystyka _2__ 
c) nawierzchnia _2L 
d) mała architektura (np. ławki, kosze na odpady, latarnie) _jp_ 
e) zieleń (np. trawniki. drzewa, krzewy, pnącza) _5_ 
f) woda (np. stawy, fontanny) _h__ 
g) zadaszenia (np. wiaty, markizy) _4_ 1 

2. Jakie czynniki w sposób negatywny wpływają na odbiór przestrzeni publicznej? 

::1J~; '?'ipi~~~;:=~~ 
3. Która praca konkursowa spełnia w największym stopniu Państwa oczekiwania co do ~rządzenia 
przestrzeni publicznej? 
Prosimy o podanie numeru pracy konkursowej 
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1 . Jakie elementy wyposażenia przestrzeni publicznej (ulicy, placu) są dla Pa- sj\Va nawjażniejsze? 
Prosimy o wypełnienie pól poddajqc wybrane elementy ocenie ażnoścl w skali 1--.i gdzie nr 1 oznacza nle~y element a 5 bardzo \N'CIŻI'ly 

a) funkcje budynków (np. mieszkalna, usługowa __.!Ł_ (1- 5) 

b) kolorystyka :1._ . r 
c) nawierzchnia s.__ 
d) mała architektura (np. ławki, kos e na odpady, latarnie) 
e) zieleń (np. trawniki. drzewa, krze y, pnącza) -3-
f) woda (np. stawy, fontanny) ~ 
g) zadaszenia (np. wiaty, markizY) .f4__ l 

2. Jakie czynniki w sposób negatywny wpływają n 

3. Która praca konkursowa spełnia w największym stopniu Państwa oczekiwania co do urządze(lia 
przestrzeni publicznej? 
Prosimy o podanie numeru pracy konkursowej 
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l . Jakie elementy wyposażenia przestrzeni publi9znej (ulicy, ploo ) są dla Paqstwa nawjażniejsze? 
Prosimy o wypełnienie pól poddając wybrane elementy ocenie aźnoścl wska/i 1-5 gdzi r 1 OlJ'lacza nieważny element a 5 bardzo ważny 

a) funkcje budynków (np. mieszkalna, usługowa) !:J._ (1- 5) r 1 
b) kolorystyka __Ł ..;,..> 
c) nawierzchnia _3__ 
d) mała architektura (np. ławki. kosze-na odpady, lata rnie) 
·e) zieleń (np. trawniki. drzewa, krzev}v, pnącza) _!:1._ 
f) woda (np. stawy, fontanny) _.3._ 
g) zadaszenia (np. wiaty, markizy) __2_ 

3. Która praca konkursowa spełnia w największym stopniu Państwa oczekiwania co do urządzenia 
przestrzeni publicznej? 
Prosimy o podanie numeru pracy konkursowej 3 
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l . Jakie elementy wyposażenia przestrzeni publicznej (ulicy, plac są dla Pa- stw nawjażnlejsze? 

Prosimy o wypełnienie pól poddając wybrane elementy ocenie 
1 aźnośc/ w skali 7-5, gdzie nr 1 OlJ'lOCZa nieważny element a 5 bcrdzo ważny 

a) funkcje budynk9w (np. mieszkalna, usługowa) ~ 1- 5) r 
b) kolorystyka -~-
c) nawierzchnia _.fZ_ 
d) mała architektura (np. ławki, kos e na odpady, latarnie) 
e) zieleń (np. trawniki. drzewa, krze y, pnącza) __5:.._ 
f) woda (np. stawy, fontanny) _Q_ l 
g) zadaszenia (np. wiaty, markizy) ___!{___ 

3. Która praca konkursowa spełnia w największym stopniu Państwa oczekiwania co do urządze(lia 
przestrzeni publicznej? 2. 
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l. Jakie elementy wyposażenia przestrzeni publicznej (ulicy, plac~ są dla Paqstwa naw)ażnlejsze? 
Prosimy o wypełnienie pól poddajqc wybrane elementy ocenie aźnoścl w skali 7 -.i gdzie nr 7 oznacza nieważny element a 5 bardzo ważny 

a) funkcje budynków (np. mieszkalna, usługowa) A_ ('7 :.> 

b) kolorystyka _i_ r 
c) nawierzchnia ~ 
d) mała architektura (np. ławki, kosz-e na odpady, latarnie) 
e) zieleń (np. trawniki. drzewa, krze l , pnącza) fi 
f) woda (np. stawy, fontanny) ~ 
g) zadaszenia (np. wiaty, markizy) "" l 

2. Jakie czynniki w sposób negatywny wpływają n 
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3. Która praca konkursowa spełnia w największym stopniu Państwa oczekiwania co do urządzenia 
przestrzeni publicznej? 
Prosimy o podanie numeru pracy konkursowej 
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l. Jakie elementy wyposażenia przestrzeni publicznej (ulicy, placu) są dla Państwa nawjażniejsze? 
Prosimy o wypełnienie pól poddajqc wybrane elementy ocenie ażności w skali 7-5, gdzie nr 7 OZ110<2 JJieważny element a 5 bardzo ważny 

a) funkcje budynków otaczających (np. mieszkalna. usługowa) s-- (7-5) 

b) kolorystyka 3 
c) nawierzchnia~ 
d) mała architektura (np. ławki, kosze na odpady, J9!arnie) 5 
e) zieleń (np. trawniki. drzewa. krzeJv. pnącza) ____2_ 
f) woda (np. stawy, fontanny) ~ 
g) zadaszenia (np. wiaty. markizy) ~ 

2. Jakie czynniki w sposób negatywny wpływają na odbiór przestrzeni publicznej? 
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3. Która praca konkursowa spełnia w największym stopniu Państwa oczekiwania co do rządzenia 

przestrzeni publicznej? 
Prosimy o podanie numeru pracy konkursowej 
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PRZESTRZEN!,_PUBUCZNEJ DLA OBSZARU PILOTAżOWEGO 

l . Jakie elementy wyposażenia przestrzeni publicznej (ulicy, plac~ są dla Pa- s a naw]ażniejsze? 
Prosimy o wypełnienie pól poddajqc wybrane elementy ocenie l ażnoścl skali 7-5, gdzie or 7 oznacza 

a) funkcje budyn~ów (np. mieszkalna. usługowa) _3 _ 1 5) 

b) kolorystyka _S_ r 
c) nawierzchnia _5__ · 
d) mała architektura (np. ławki, kos e na odpady, latarnie) 
e) zieleń (np. trawniki. drzewa, krze y, pnącza) ~ 
f) woda (np. stawy, fontanny) ~ j 
g) zadaszenia (np. wiaty, markizy) ~ 

2. Jakie czynniki w sposób negatywny wpływają n 

3. Która praca konkursowa spełnia w największym stopniu Państwa oczekiwania co do urządzeQia 
przestrzeni publicznej? 
Prosimy o podanie numeru pracy konkursowej 
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1 . Jakie elementy wyposażenia przestrzeni publicznej (ulicy, placu) są dla Pa -stwa nawjażniejsze? 
Prosimy o wypełnienie pól poddajqc wybrane elementy ocenie Jvażności w skali 7-5, gdzie nr 7 oznacza niewoźny element, a 5 bardzo woźny 

a) funkcje budynków otaczających (np. mieszkalna, usługowa) 5 (7-5) 

b) kolorystyka _1_ 
c) nawierzchnia _3_ 

--d) mała architektura (np. ławki, kos e na odpady, latarnie) 
e) zieleń (np. trawniki. drzewa. krze . pnącza) ~ 
f) woda (np. stawy. fontanny) ~ 
g) zadaszenia (np. wiaty, . markizy) ~ 

3. Która praca konkursowa spełnia w największym stopniu Państwa oczekiwania co do rządzenia 

przestrzeni publicznej? 
Prosimy o podanie numeru pracy konkursowej 
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PRZESTRZENI PUBUCZNEJ DLA OBSZARU PILOTAżOWEGO 

l . Jakie elementy wyposażenia przestrzeni publicznej (ulicy, placu) są dla Państwa nawjażniejsze? 
Prosimy o wypełnienie pól poddając wybrane elementy ocenie ważności w skali J -5, gdzie nr 1 oznacza nieważny element a 5 bardzo ważny 

a) funkcje budynków otaczających (np. mieszkalna, usługowa) ~ (1-5) 

b) kolorystyka __2;_ 
c) nawierzchnia _6_ 
d) mała architektura (np. ławki, kosze na odpady, latarnie) _!j__ 
e) zieleń (np. trawniki, drzewa, krze , pnącza) .....±{_ 
f) woda (np. stawy, fontanny) ~ 
g) zadaszenia (np. wiaty, markizy) _5_ 

Prosimy o podanie numeru pracy konkursowej 
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l . Jakie elementy wyposażenia przestrzeni publicznej (ulicy, placu) są dla Państwa nawjażnlejsze? 
Prosimy o wypełnienie pól poddajqc wybrane elementy ocenie ważności w skali 1-5, gdzi nr 1 oznacza nieważny element a 5 bardzo ważny 

a) funkcje budynków otaczających (np. mieszkalna/usługowa) "Z_ 1-5) 

b) kolorystyka _J_ 

c) nawierzchnia -!b--
d) mała architektura (np. ławki, kosze na odpady, latarnie) 
e) zieleń (np. trawniki, drzewa, krzeJv, pnącza) 5--
f) woda (np. stawy, fontanny) j__ 
g) zadaszenia (np. wiaty; markizy) 4 
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PARTYCYPACYJNYMNA KONCEPCJĘ ARCHITEKTURY l ZAGOSPODAj<OWANIA 
PRZESTRZENI PUBUCZNEJ DLA OBSZARU PILOTAżOWEGO 

l . Jakie elementy wyposażenia przestrzeni publi1znej (ulicy, placu) są dla Par\stwd nawjażniejsze? 
Prosimy o wypełnienie pól poddajqc wybrane elementy ocenie ażnoścl w skali 1-5, gdzie nr 1 oznacza nieważny element a 5 bardzo ważny 

a) funkcje budynków otaczających (np. mieszkalna, usług«_wa) __ (1-5) 

b) kolorystyka 
c) nawierzchnia--=:5.._ 
d) mała architektura (np. ławki, kosze na odpady,Jatarnie) ~f"" 
e) zieleń (np. trawniki, drzewa. k~~· pnącza) J4_ -=y
f) woda (np. stawy, fontanny) -....::::> _ /J L 
g) zadaszenia (np. wiaty, markizy) ----V 

2. Jakie czynniki w sposób negatywny wpływają ..na odbiór przestrzeni publicznej? 

3. Która praca konkursowa spełnia w największym stopniu Państwa oczekiwania co do urządzenia 
przestrzeni publicznej? · ~ .2_ 
Prosimy o podanie numeru pracy konkursowej LJ~:: J 
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l . Jakie elementy wyposażenia przestrzeni publicznej (ulicy, placu) są dla Pa- stv(a nawjażniejsze? 
Prosimy o wypełnienie pól poddajqc wybrane elementy ocenie ~ażnoścl w skali 1-5, gdzie nr 1 oznacza nieważny element a 5 bardzo ważny 

a) funkcje budynków otaczających (np. mieszkalna, usługowa) _!f_ (1-5) 

b) kolorystyka LJ 
c) nawierzchnia 4 
d) mała architektura (np. ławki, kosze na odpady, latarnie) _!t_ 
e) zieleń (np. trawniki. drzewa, krzevh-. pnącza) '_L 
f) woda (np. stawy, fontanny) ~ 
g) zadaszenia (np. wiaty, markizy) .3 

3. Która praca konkursowa spełnia w największym stopniu Państwa oczekiwania co do urządzenia 
przestrzeni publicznej? 
Prosimy o podanie numeru pracy konkursowej 
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PARTYCYPACYJNYM NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTURY l ZAGOSPOD!fOWANIA 
PRZESTRZENI PUBUCZNEJ DLA OBSZARU PILOTAŻOWEGO 

l . Jakie elementy wyposażenia przestrzeni publicznej (ulicy, placu) są dla Państwa nawjażniejsze? 
Prosimy o wypełnienie pól poddajqc wybrane elementy ocenie ważności w skali 1-5, gdzie nr 1 OZf)(JCZ nieważny element a 5 bardzo ważny 

a) funkcje budynków otaczających (np: mieszkalna, usługowa) ~ (1-5) 

b) kolorystyka __ 
c) nawierzchnia ----3- 'A 
d) mała architektura (np. ławki, kos if"na odpady, l~nie) __ij_ 
e) zieleń (np. trawniki. drzewa, krz~wy. pnącza) _!:l 
f) woda (np. stawy, fontanny) _6_ 
g) zadaszenia (np. wiaty, markizy) __ J 

i ki w sposób negatyrny wpływa· 

3. Która praca konkursowa spełnia w największym stopniu Państwa oczekiwania co do urządzenia 
przestrzeni publicznej? 
Prosimy o podanie numeru pracy konkursowej 
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l . Jakie elementy wyposażenia przestrzeni publi9znej (ulicy, placu) są dla Pańs a nawjażniejsze? 
Prosimy o wypełnienie pól poddajqc wybrane elementy ocenie ~ażnoścl wska/i 1-5, gdzie nr 1 ozn~ nieważny element a 5 bardzo ważny 

a) funkcje budyn_!s.ó.w otaczających (np. mieszkalna, usługowa) ~ (1-5) 

b) kolorystyka ___2_ 
c) nawierzchnia _:t_ 
d) mała architektura (np. ławki, kosze na odpady, latarnie) ___s=_ 
e) zieleń (np. trawniki. drzewa, k~vyy. pnącza) _s::_ 
f) woda (np. stawy, fontanny) _\ __ l 
g) zadaszenia (np. wiaty. markizy) 4 

2. Jakie czynniki w sposób negatywny wpływają na odbiór przestrzeni publicznej? 
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3. Która praca konkursowa spełnia w największym stopniu Państwa oczekiwania co do~rządzenia 
przestrzeni publicznej? 
Prosimy o podanie numeru pracy konkursowej 
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l . Jakie elementy wyposażenia przestrzeni publicznej (ulicy, placu) są dla Pa- stwa nawjażniejsze? 
Prosimy o wypełnienie pól poddając wybrane elementy ocenie o.,yażności w skali 1-5, gdzie nr 1 oznacza niewożny element, a 5 bardzo wożny 

a) funkcje budynków otaczających (np. mieszka(na, usługowa) ____2::_ (1.:5) 

b) kolorystyka _Q_ 
c) nawierzchnia ___Q_ 
d) mała architektura (np. ławki, kos e na odpady, latarnie) _j_ 
e) zieleń (np. trawniki, drzewa, krzeV?Y. pnącza) ~ 
f) woda (np. stawy, fontanny) ~ 
g) zadaszenia (np. wiaty. markizy) ___d_ l 

2. Jakie czynniki w sposób negatywny wpływają nd odbiór przestrzeni publicznej? :±::" koGo,~")~ ~" ~:<->~""'"QI tr . '-~"-' 0.· , 1\Nl~b~ ""<i>~e 
t~_ .11 1m __ · - Dij _ _ _ <cvL ctL..2..__ cfVL~ j .Zl?~ ~ ~'h±c.../h"\0) 

' ' ,, Ole z,.: 11 o a re ,o~rx:.v,,,:JC ,t. 

3. Która praca konkursowa spełnia w największym stopniu Państwa oczekiwania co do \Jrządzenia 
przestrzeni publicznej? 
Prosimy o podanie numeru pracy konkursowej -'-'A.."3o<....-__ 
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ANKIETA JEDNOETAPOWY KON U U BANISTYC{NY WRAZ7. KOMPONENTEM 
PARTYCYPACYJNYM KONCEPCJĘ ARCHtlEKTURY l ZAGOSPODA OWANIA 
PRZESTRZENI)'l:JBUCZNEJ DLA OBSZARU PILOTAżOWEGO 

l. Jakie elementy wyposażenia przestrzeni publicznej (ulicy, plaOlv są dla Pa- stw nawjażnlejsze? 

Prosimy o wypełnienie pól poddając wybrane elementy ocenie ażnoścl w skali 1-5, gdzj'e or 1 aznacza nie~y element, a 5 bardzo wożny 

a) funkcje budl/JLw (np. mieszkalna, usługowa) !i _L ~.,._5) 
b) kolorystyka r 
c) nawierzchnia _s_ 
d) mała architektura (np. ławki, kosze na odpady, latarnie) 0 
e) zieleń (np. trawniki. drzewa, krze ly, pnącza) ~ 
f) woda (np. stawy, fontanny) ~ l 
g) zadaszenia (np. wiaty, markizy) .3 

2. Jakie czynniki w sposób negatywny wpływają nd o~biór przestrzeni publicznej? 

~05i~Uf*~ · 
3. Która praca konkursowa spełnia w największym stopniu Państwa oczekiwania co do urządzenia 
przestrzeni publicznej? 
Prosimy o podanie numeru pracy konkursowej 
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MODELOWANIE MIASTA ANKIETA JEDNOETAPOWY KON URS URBANISrvh ZNY WRAZ Z K9 .MPONENTEM 
PARTYCYPACYJNYM KONCEP,5:JĘ ARC !TEKTURY l ZAGOSPOO OWANIA 
PRZESTRZENI}'UBUCZNEJ DLA OBSZARU PILOTAŻOWEGO 

l . Jakie elementy wyposażenia przestrzeni publicznej (ulicy, placu) są dla Pańs a nawjażnlejsze? 
Prosimy o wypełnienie pól poddając wybrane elementy ocenie ażnoścl w skali 7 --i gdzie or 7 oznacza woźny element, a 5 bardzo woźny 

a) funkcje budynków (np. mieszkalna, usługowa) ~ 7-5) 

b) kolorystyka ~ f 
c) nawierzchnia __it_ 
d) mała architektura (np. ławki , kosze na odpady, latarnie) 
e) zieleń (np. trawniki, drzewa, krze , pnącza) _3_ 
f) woda (np. stawy, fontanny) __2_ 
g) zadaszenia (np. wiaty, markizy) 2._ 

3. Która praca konkursowa spełnia w największym stopniu Państwa oczekiwania co do urządzenia 
przestrzeni publicznej? 
Prosimy o podanie numeru pracy konkursowej 3 
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ANKIETA JEDNOETAPOWY KON!$URS URBANISTYCZNY WRAZ Z KOMPONENTEM 
PARTYCYPACYJNYM NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTURY l ZAGOSPOOpfOWANIA 
PRZESTRZENI PUBUCZNEJ DLA OBSZARU PILOTAŻOWEGO 

l . Jakie elementy wyposażenia przestrzeni publicznej (ulicy, placu) są dla Państwa nawjażnlejsze? 
Prosimy o wypełnienie pól poddając wybrane elementy ocenie ważności w skali 7-5, gdzie nr 7 oznacza niewoźny element, a 5 bcrdzo woźny 

a) funkcje budynków otaczających (np. mieszkalna, usługowa) _2__ (7-5) 

b) kolorystyka 5.__ ..r 
c) nawierzchnia _5_ 
d) mała architektura (np. ławki, kosze na odpady, latarnie) 
e) zieleń (np. trawniki, drzewa, ~wy. pnącza) ~ 
f) woda (np. stawy, fontanny) '2.__11 
g) zadaszenia (np. wiaty, markizy) _u_ l 

praca konkursowa spełnia w największym stopniu Państwa oczekiwania co do urządzenia 

przestrzeni publicznej? A , A ~ , 
Prosimy o podanie numeru pracy konkursowej ~ 
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MODELOWANIE MIAST~ ANKIETA JEDNOETAPOWY KONKURS URBANISTYG{NY WRAZ Z KO PONENTEM 

PARTYCYPACY JNYM NA KONCEP~Ę ARCHITEKTURY l GO ODA OWANIA 
PRZESTRZENI PUstlCZNEJ DLA O~RU PILOTAŻOWEGO 

l. Jakie elementy wyposażenia przestrzeni publicznej (ulicy, plac4) są dla Paqs a nawjażnlejsze? 
Prosimy o wypełnienie pól poddając wybrane elementy ocenie ażnoścl w ska/1 1-.i gcije or 1 oznacza nieważny element, a 5 bardzo ważny 

a) funkcje budynków (np. mieszkalna, usługowa/ t) (1~) r 
b) kolorystyka .2_ 
c) nawierzchnia Ji_ 
d) mała architektura (np. ławki. kosze na odpady, latarnie) 
e) zieleń (np. trawniki. drzewa. krze ly, pnącza) "5._ 
f) woda (np. stawy, fontanny) ~ 
g) zadaszenia (np. wiaty, markizy) ~ 

3. Która praca konkursowa spełnia w największym stopniu Państwa oczekiwania co do urządzenia 
przestrzeni publicznej? 
Prosimy o podanie numeru pracy konkursowej rw 1?::> 
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JEDNOET APOWY KONKURS URBANISTYCZNY WRAZ Z KOMPONENTEM 
PARTYCYPACYJNYM NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTURY l ZAGOSPODA OWANIA 
PRZESTRZENIJ'UBUCZNEJ DLA OBSZARU PILOTAŻOWEGO 

l . Jakie elementy wyposażenia przestrzeni publicznej (ulicy, placu) są dla Państwa nawjażniejsze? 
Prosimy o wypełnienie pól poddajqc wybrane elementy ocenie ":(ażności w skali 1-5, gdzie nr 1 oznacz nieważny element, a 5 bardzo ważny 

a) funkcje budynków otaczających (np. mieszkalna, usługowa) _2_ 7-5) 

b) kolorystyka _1__ 
c) nawierzchnia _2._ 
d) mała architektura (np. ławki. kosze na odpady, latarnie) 11 
e) zieleń (np. trawniki. drzewa. krzeJv. pnącza) ~ 
f) woda (np. stawy, fontanny) -~ _ l 
g) zadaszenia (np. wiaty, markizy) ____)____ 

3. Która praca konkursowa spełnia w największym stopniu Państwa oc ekiwania co do rządzenia 

przestrzeni publicznej? 
Prosimy o podanie numeru pracy konkursowej t! O 
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MODELOWANIE MIASTA ANKIETA JEDNOETAPOWY KONKURS URBANISTYCZNY WRAZ Z KOMPONENTEM 
PARTYCYPACYJNYM NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTURY l ZAGOSPOD OWANIA 
PRZESTRZENI PUBUCZNEJ DLA OBSZARU PILOTAŻOWEGO 

l. Jakie elementy wyposażenia przestrzeni publicznej (ulicy, placu) są dla Par\stwa nawjażniejsze? 
Prosimy o wypełnienie pól poddajqc wybrane elementy ocenie ważności w skali 1-5. gdzie nr 1 oznacza nieważny element a 5 bardzo ważny 

a) funkcje budynków otaczających (np. mieszkalna, usługowa) 2_ (1-5) 

b) kolorystyka Z. 
c) nawierzchnia _3_ :!;> 
d) mała architektura ~ki, kosze na odpady, latarnie) __ 
e) zieleń (np.-łro·oo'Fitki~krzJJWY· pnącza) .5_ 
f) woda (np. stawy, fontanny) _r_ L 
g) zadaszenia (np. wiaty, markizy) :.2:1._ 

2. Jakie czynniki w sposób negatywny wpływają"'a odbiór przestrzeni publicznej? 

ft:i:,1w:n,~- p~~' 
3. Która praca konkursowa spełnia w największym stopniu Państwa oc~kiwania co do 
przestrzeni publicznej? 
Prosimy o podanie numeru pracy konkursowej 12 

? 

rządzenia 
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ANKIETA JEDNOETAPOWY KONKURS URBANISTYCZNY WRAZ l KOMPONENTEM 
PARTYCYPACYJNYM NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTURY l ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENI PUBUCZNEJ DLA OBSZARU PILOTAŻOWEGO 

l . Jakie elementy wyposażenia przestrzeni publi9znej (ulicy, placu) są dla Państwa nawjażniejsze? 
Prosimy o wypełnienie pól poddajqc wybrane elementy ocenie ażnaścl w skali 1-5, gdzie nr 1 oznacza rneważny element a 5 bardzo ważny 

a) funkcje budynków otaczających (np. mieszkalna, usług«_wa) _5_ (1-5) 

b) kolorystyka i_ 
c) nawierzchnia A_ 

,"') 

d) mała architektura (np. ławki, kosz-e na odpady, latarnie) ____;J_ 

e) zieleń (np. trawniki, drzewa, krzeJv, pnącza) A_ 
f) woda (np. stawy, fontanny) _!j__ 
g) zadaszenia (np. wiaty, markizy) ____!J__ 

3. Która praca konkursowa spełnia w największym stopniu Państwa oczekiwania co do urządzenia 
przestrzeni publicznej? 
Prosimy o podanie numeru pracy konkursowej 



MODELOWANIE MIASTA ANKIETA JEDNOETAPOWY KONKURS URBANISTYCZNY WRAZ Z KOMPONENTEM 
PARTYCYPACYJNYM NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTURY l ZAGOSPOD OWANIA 
PRZESTRZENIJ'UBLICZNEJ DLA OBSZARU PILOTAŻOWEGO 

l . Jakie elementy wyposażenia przestrzeni publi~znej (ulicy, placu) są dla Państwa naWjażniejsze? 
Prosimy o wypełnienie pól poddajqc wybrane elementy ocenie ważności wska/i 1-5, gdzie nr 1 oznacza nieważny element a 5 bardzo ważny 

a) funkcje budynków otaczających (nrD. ·mieszkalna, usługowa) 2__ (1-5) 

b) kolorystyka _g_ 
c) nawierzchnia ~ 
d) mała architektura (np. ławki, kosz-e na odpady, latarnie) 
e) zieleń (np. trawniki, drzewa, krzeV{Y, pnącza) ___rS_ 
f) woda (np. stawy, fontanny) ~ 

l? 

g) zadaszenia (np. wiaty, markizy) ~ 

-
2. Jakie czynniki w sposób negatywny wpływają na odbiór przestrzeni publicznej? 

G,ec.~,<b~- J \COV\lvn;M ( 0ogok -,,~r )' p6t~,zn~ednDYfb ,· 

3. Która praca konkursowa spełnia w największym stopniu Państwa oczekiwania co do urządzenia 
przestrzeni publicznej? 
Prosimy o podanie numeru pracy konkursowej 
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ANKIETA JEDNOETAPOWY KONKURS URBANISTYCZNY WRAZ Z KOMPONENTEM 
PARTYCYPACYJNYM NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTURy l ZAGOSPODA_ROWANIA 
PRZESTRZENI fUSLICZNEJ DLA OBSZARU PILOTAŻOWEGO 

l. Jakie elementy wyposażenia przestrzeni publicznej (ulicy, placu) są dla Pań.stv(a nawjażniejsze? 
Prosimy o wypełnienie pól poddając wybrane elementy ocenie ważności w skali 1-5, gdzie nr 1 oznacza nieważny element a 5 bardzo ważny 

a) funkcje budynków otaczających (np. mieszkalna, usługowa) _2_ 7-5) 

b) kolorystyka ) 
c) nawierzchnia ~ 
d) mała architektura (np. ławki, kosz~na odpady, latarnie) 
e) zieleń (np. trawniki, drzewa, krze , pnącza) '--i1._ 
f) woda (np. stawy, fontanny) -~-
g) zadaszenia (np. wiaty, markizy) ~ 

2. Jakie czynniki w sposób negatywny wpływaj 

o 

3. Która praca konkursowa spełnia w największym stopniu Państwa oczekiwania co do rządzenia 

przestrzeni publicznej? 
Prosimy o podanie numeru pracy konkursowej A3,ĄO 


