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Badania mieszkańców gmin: Gródek, Krynki i Michałowo 

dotyczące skutków ekonomicznych ewentualnego utworzenia 

Parku Krajobrazowego Doliny Świsłoczy 

Szanowni Państwo, 

Samorząd Województwa Podlaskiego prowadzi prace nad koncepcją utworzenia Parku 

Krajobrazowego Doliny Świsłoczy, który miałby obejmować tereny w obrębie gmin: Gródek, 

Krynki i Michałowo. 

Podstawowym celem utworzenia Parku jest zachowanie mozaiki krajobrazów na terenie 

lewobrzeżnej części zlewni rzeki Świsłocz położonej między jej dopływami: Jałówką i Nietupą 

oraz dziedzictwa historyczno-kulturowego wynikającego z bogactwa kultur, narodów i religii, 

przenikającego się osadnictwa białoruskiego, polskiego, tatarskiego i żydowskiego. 

W ramach przygotowań do podjęcia decyzji o ewentualnym utworzeniu Parku, Zarząd 

Województwa Podlaskiego zlecił firmie Idenea Consulting Sp. z o.o. sporządzenie analizy 

ekonomicznej skutków utworzenia tej formy ochrony przyrody. 

Elementem tej analizy są badania mieszkańców gmin: Gródek, Krynki i Michałowo.  

Szczegółowa koncepcja utworzenia Parku Krajobrazowego Doliny Świsłoczy w postaci  

projektu uchwały znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Podlaskiego 

(ścieżka dostępu: bip.wrotapodlasia.pl, zakładka w górnym menu: „konsultacje społeczne”, 

zakładka: „2021”, zakładka: „3.  Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu 

uchwały w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Doliny Świsłoczy”. 

Projekt uchwały był już konsultowany społecznie, niniejsze badanie ankietowe służy 

pogłębieniu wiedzy o skutkach ekonomicznych ewentualnego utworzenia Parku w ocenie 

mieszkańców gmin. 

W związku z tym prosimy o wypełnienie poniższej ankiety i jej rozpowszechnienie, tak aby jak 

największa liczba mieszkańców mogła wziąć udział w badaniach. 

Jednocześnie informujemy, że ankieta jest także dostępna w wersji elektronicznej pod adresem: 

swislocz.webankieta.pl 

oraz na stronach internetowych gmin: Gródek, Krynki i Michałowo, gdzie znajduje się 

stosowna informacja i link do ankiety. 

Ankieta jest anonimowa. Jej wypełnienie zajmie Państwu ok. 10 minut.  

Ankieta będzie aktywna do 15 lutego 2023 roku.  

Zapraszam do wypełnienia ankiety 

Norbert Brzostowski 

Kierownik Zespołu Badawczego  
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1. Proszę o określenie swojego stosunku do poniższych spraw. Proszę wstawić „X” we właściwej kratce. 

 

Sprawa/ zagadnienie  Wstaw „X” 

Tak, cały 

czas 

Tak, bardzo 

często 

Tak, dość 

często 

Tak, 

czasami 

Nie, nigdy 

Czy martwi się Pan/ Pani zmianami 

klimatu? 

     

Czy rozmawia Pan/ Pani o 

problemach ochrony środowiska z 

innymi osobami?   

 

 

    

Czy używa Pan/ Pani jednorazowych 

plastikowych toreb na zakupy? 

     

Czy ogląda Pan/ Pani programy w 

telewizji lub czyta artykuły dotyczące 

ochrony środowiska? 

     

 

2. Czy wg Pana/Pani są potrzebne jakieś działania chroniące przyrodę w dolinie rzeki Świsłocz i w jej 

otoczeniu? Można wybrać kilka odpowiedzi. Proszę wstawić „X” we właściwej kratce. 

 

Odpowiedź  Wstaw „X” 

a) Potrzebna jest edukacja ekologiczna mieszkańców  

b) Potrzebna jest promocja rolnictwa ekologicznego   

c) Potrzebne są inwestycje w unowocześnienie rolnictwa   

d) Potrzebne są inwestycje w biogazownie   

e) Potrzebne są inwestycje w fotowoltaikę  

f) Potrzebne są ograniczenia dla wszystkich inwestycji wpływających negatywnie na 

środowisko 

 

g) Potrzebne są ograniczenia dla wszystkich inwestycji wpływających negatywnie na 

środowisko z wyłączeniem inwestycji w rolnictwie 

 

h) Nie są potrzebne żadne dodatkowe działania chroniące przyrodę  

 

3. Czy są potrzebne inne niż wymienione w pytaniu nr 2 działania chroniące przyrodę w dolinie rzeki Świsłocz i 

w jej otoczeniu? Proszę opisać. 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Czy jest Pan/ Pani za utworzeniem Parku Krajobrazowego Doliny Świsłoczy? Proszę wstawić „X” we 

właściwej kratce. 

 

Odpowiedź  Wstaw „X” 

a) zdecydowanie tak  

b) raczej tak  

c) nie wiem/ trudno powiedzieć  

d) raczej nie  

e) zdecydowanie nie  
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5. Proszę ocenić jaki Pana/ Pani zdaniem może być wpływ utworzenia Parku Krajobrazowego Doliny Świsłoczy 

na poniższe zagadnienia? Proszę wstawić „X” we właściwej kratce 

 

Sprawa/ zagadnienie  Wstaw „X” 

Zdecydowanie 

negatywny 

Raczej 

negatywny 

Brak 

wpływu 

Raczej 

pozytywny 

Zdecydowanie 

pozytywny 

Nie 

wiem 

Wpływ na rozwój małych 

rodzinnych gospodarstw rolnych  

      

Wpływ na rozwój dużych 

gospodarstw rolnych    

 

 

     

Wpływ na rozwój kwater 

agroturystycznych  

      

Wpływ na rozwój moteli i hoteli 

 

      

Wpływ na rozwój drobnego 

przetwórstwa rolno-

spożywczego  

      

Wpływ na rozwój dużych 

zakładów przetwórstwa rolno-

spożywczego 

      

Wpływ na rozwój biogazowni 

rolniczych  

      

Wpływ na rozwój usług dla 

rolnictwa (np. magazynowanie, 

sklepy, hurtownie, inne) 

      

Wpływ na rozwój firm 

transportowych  

      

Wpływ na rozwój działalności 

pozarolniczej na terenach 

wiejskich  

      

Wpływ na migracje (wyjazdy 

osób młodych z terenów 

wiejskich)  

      

Wpływ na osiedlanie się na 

terenach wiejskich nowych 

mieszkańców z miasta 

      

 

6. Czy wg Pana/ Pani opinii jeśli powstanie Park Krajobrazowy Doliny Świsłoczy, to rolnicy posiadający 

gospodarstwa na obszarze planowanego Parku będą w stanie uzyskać wyższą cenę, np. za zboża, zwierzęta 

hodowlane lub inne produkty lub surowce rolne, jeśli wykorzystają fakt, że ich gospodarstwo znajduje się na 

terenie Parku? Proszę wstawić „X” we właściwej kratce. 

 

Odpowiedź  Wstaw „X” 

Nie, położenie gospodarstwa na obszarze ewentualnego Parku nie ma znaczenia dla 

ceny surowców lub produktów rolnych 

 

 

Mogą uzyskać od 0,01 do 5,00% wyższą cenę za surowce lub produkty rolne  

 

Mogą uzyskać od 5,01 do 10,00% wyższą cenę za surowce lub produkty rolne  

 

Mogą uzyskać od 10,01 do 20,00% wyższą cenę za surowce lub produkty rolne  

 

Mogą uzyskać od 20,01 do 50,00% wyższą cenę za surowce lub produkty rolne  

 

Powyżej 50,00 % wyższą cenę za surowce lub produkty rolne  
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7. Czy wg Pana/ Pani opinii jeśli powstanie Park Krajobrazowy Doliny Świsłoczy, przetwórcy surowców 

rolnych i leśnych, np. producenci serów, ziół, przetworów owocowych i warzywnych oraz inni, którzy działają 

na obszarze planowanego Parku, są w stanie uzyskać wyższą cenę za swoje produkty jeśli wykorzystają fakt, że 

surowce do produkcji pochodzą z terenu Parku? Proszę wstawić „X” we właściwej kratce. 

 

Odpowiedź  Wstaw „X” 

Nie, miejsce pochodzenia surowców z obszaru ewentualnego Parku, nie ma znaczenia 

dla ceny produktów przetwórstwa rolno-spożywczego  

 

 

Mogą uzyskać od 0,01 do 5,00% wyższą cenę produktów przetwórstwa rolno-

spożywczego 

 

 

Mogą uzyskać od 5,01 do 10,00% wyższą cenę produktów przetwórstwa rolno-

spożywczego 

 

 

Mogą uzyskać od 10,01 do 20,00% wyższą cenę produktów przetwórstwa rolno-

spożywczego 

 

 

Mogą uzyskać od 20,01 do 50,00% wyższą cenę produktów przetwórstwa rolno-

spożywczego 

 

 

Powyżej 50,00 % wyższą cenę produktów przetwórstwa rolno-spożywczego  

 

8. Czy wg Pana/ Pani opinii jeśli powstanie Park Krajobrazowy Doliny Świsłoczy, to właściciele restauracji, 

hoteli i kwater agroturystycznych, którzy działają na obszarze planowanego Parku są w stanie uzyskać wyższą 

cenę za swoje usługi jeśli wykorzystają w promocji fakt lokalizacji na terenie Parku? Proszę wstawić „X” we 

właściwej kratce 

 

Odpowiedź  Wstaw „X” 

Nie, miejsce lokalizacji takiej działalności  nie ma znaczenia dla ceny usług 

turystycznych i gastronomicznych   

 

 

Mogą uzyskać od 0,01 do 5,00% wyższą cenę usług turystycznych i gastronomicznych    

 

Mogą uzyskać od 5,01 do 10,00% wyższą cenę usług turystycznych i 

gastronomicznych   

 

 

Mogą uzyskać od 10,01 do 20,00% wyższą cenę usług turystycznych i 

gastronomicznych   

 

 

Mogą uzyskać od 20,01 do 50,00% wyższą cenę usług turystycznych i 

gastronomicznych   

 

 

Powyżej 50,00 % wyższą cenę usług turystycznych i gastronomicznych    

 

9. Jakie dostrzega Pan/ Pani inne negatywne lub pozytywne skutki społeczne i gospodarcze utworzenia Parku 

Krajobrazowego Doliny Świsłoczy? Proszę opisać. 
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10. Proszę określić swoją płeć.   

Proszę wstawić „X” we właściwej kratce 

 

Płeć   Wstaw „X” 

Kobieta   

Mężczyzna  

 

11. Proszę określić swój wiek.   

Proszę wstawić „X” we właściwej kratce 

 

Wiek  Wstaw „X” 

poniżej 18 lat  

18-25  

26-35  

36-45  

46-55  

56-65  

powyżej 65  

 

12. Proszę określić jakie jest Pana/ Pani główne źródło dochodu?  

Proszę wstawić „X” we właściwej kratce.  

 

Źródło dochodu Wstaw „X” 

Jestem rolnikiem (gospodarstwo rolne do 5 ha)  

Jestem rolnikiem (gospodarstwo rolne od 5 do 15 ha)  

Jestem rolnikiem (gospodarstwo rolne powyżej 15 ha)  

Jestem pracownikiem w sektorze rolnym  

Jestem pracownikiem w prywatnej firmie  

Jestem pracownikiem w administracji publicznej  

Jestem przedsiębiorcą (sektor turystyczny i gastronomiczny)  

Jestem przedsiębiorcą (sektor przetwórstwa rolno-spożywczego)  

Jestem przedsiębiorcą (inny sektor)  

Jestem emerytem KRUS   

Jestem emerytem ZUS  

Mam inne źródło dochodu  

Jeszcze się uczę/ studiuję  

Nie pracuję  

 

13. Proszę określić główne miejsce zamieszkania. 

Proszę wstawić „X” we właściwej kratce.  

 

Miejsce zamieszkania  Wstaw „X” 

Gmina Gródek (obszar planowanego Parku Krajobrazowego Doliny Świsłoczy i okolic)   

Gmina Gródek (pozostała część gminy)  

Gmina Krynki (obszar planowanego Parku Krajobrazowego Doliny Świsłoczy i okolic)   

Gmina Krynki (pozostała część gminy)  

Gmina Michałowo (obszar planowanego Parku Krajobrazowego Doliny Świsłoczy i okolic)   

Gmina Michałowo (pozostała część gminy)  

Inna gmina/ miasto na terenie województwa podlaskiego  

Poza województwem podlaskim  

Nie mieszkam w Polsce  

 

 


