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1. CHARAKTERYSTYKA BADANIA
Badanie opinii i oczekiwań mieszkańców gminy Nysa zostało przeprowadzone w dniach 6 – 19.03.2017 w
ramach przygotowań do wprowadzenia w gminie tzw. Kodeksu Krajobrazowego, czyli uchwały Rady
Miejskiej w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz
rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, tworzonej na podstawie ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, ze zm.).
Badanie miało na celu poznanie opinii mieszkańców wobec reklam istniejących aktualnie w przestrzeni
gminy, zidentyfikowanie zarówno aspektów problematycznych, jak i rozwiązań kwalifikowanych jako
prawidłowe. Ponadto, istotnym aspektem było rozpoznanie oczekiwanych stopni ochrony krajobrazu oraz
ustalenie potrzeb przedsiębiorców względem szyldów, tablic i urządzeń reklamowych potrzebnych do
prowadzenia swoich działalności.

1.1. CHARAKTERYSTYKA NARZĘDZIA
Badanie wykonano za pomocą geoankiety, czyli internetowego kwestionariusza, pozwalającego na
oznaczanie obiektów geograficznych na mapach interaktywnych. Uczestnicy badania mogli nanosić punkty
i rysować obszary, które następnie zostały zagregowane za pomocą systemów informacji geograficznej i
przedstawione w postaci map tematycznych. Narzędzia informatyczne i metody wykorzystane w badaniu
było opracowane w projekcie badawczo-rozwojowym „Geoportal wspierający partycypację społeczną w
planowaniu przestrzennym”1 prowadzonym przez Centrum Badań Metropolitalnych UAM i firmę Recoded,
finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Narzędzie zostało przygotowane na potrzeby
badania przez firmę Recoded.

1.2. METODY REKRUTACJI
Rekrutacja respondentów odbywała się poprzez udostępnienie adresu internetowego, pod którym
dostępna była ankieta (nysa.geoankieta.pl) z użyciem różnych mediów.
W dniu 6 marca br. adres ankiety został udostępniony poprzez profil „Kodeks Krajobrazowy dla Nysy” na
portalu społecznościowym Facebook. Udostępnienie zostało ponowione także 12, 15 oraz 19 marca.
Informacje na portalu pojawiły się także na profilach „Brzydka Nysa” (7 i 14 marca) oraz „I love Nysa” (7
marca) oraz na profilach gminy („Miasto i Gmina Nysa”) oraz burmistrza miasta i gminy („Kordian Kolbiarz
Burmistrz Nysy”).
Tradycyjne media, o prowadzonym badaniu zostały poinformowane podczas konferencji prasowej, która
miała miejsce 6 marca br. Efektem była publikacja informacji o badaniu wraz z adresem internetowym m.in.
w portalu nto.pl2 (wersji internetowej Nowej Trybuny Opolskiej). Informacje o przygotowywaniu kodeksu
zamieściły także radio ONY oraz tygodnik Fakty Nyskie. Ponadto, informacja o badaniu była
rozpowszechniana poprzez media Urzędu Miejskiego w Nysie: i.nysa.pl 3 oraz nysa.eu 4 oraz inne portale
internetowe: ilovenysa.pl5 czy nysa.twoje-miasto.pl6.
Mieszkańcy o badaniu informowali byli także poprzez wywieszenie w przestrzeni miasta 100 plakatów oraz
tzw. Roll-up umieszczony w budynku Urzędu Miasta.
Efektem rekrutacji był udział w ankiecie 480 respondentów, co stanowi ok. 1% mieszkańców gminy.

1

http://geoplan.amu.edu.pl/
http://www.nto.pl/wiadomosci/nysa/a/przez-internet-pytaja-ktore-reklamy-w-miescie-bija-po-oczach,11872182/
3
http://i.nysa.pl/2345-nysa-geoankieta-w-sprawie-kodeksu-krajobrazowego
4 http://www.nysa.eu/aktualnosci/news/id/9374.html
5
http://ilovenysa.pl/polityka/beda-czyscic-miasto-z-reklam/
6 http://nysa.twoje-miasto.pl/Artykuly/View/71588/ponad-200-osob-wypelnilo-geoankiete
2
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1.3. ŹRÓDŁO INFORMACJI O BADANIU
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Rycina 1.3.1
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Podsumowanie odpowiedzi na pytanie o źródło informacji o badaniu, wybór z listy możliwych odpowiedzi, N = 387.

Na pytanie o źródło informacji o badaniu odpowiedziało ok 81% respondentów - spośród nich prawie 70%
wskazało na portal społecznościowy Facebook. Kolejnymi źródłami informacji o badaniu były strona
internetowa urzędu (prawie 16% respondentów), znajomi (ok 7%), a także informacja mailowa, prasa i
plakaty (odpowiednio: 4%, 3% i 1%).

1.4. ZWROT Z ANKIETY W CZASIE
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Rycina 1.4.1

Liczba ankiet zwróconych każdego dnia badania jako procent wszystkich ankiet. N = 480

Zwrot ankiety w czasie podlegał dużym wahaniom - najwyższe wielkości notowano w pierwszych dniach
badania (13% w poniedziałek 06 marca, 11% we wtorek 07 marca) oraz bezpośrednio przed zakończeniem
badania, gdzie najwyższa liczba ankiet została zwrócona w piątek 17 marca (ok 17% wszystkich ankiet).
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1.5. ZAINTERESOWANIE SPOTKANIEM INFORMACYJNYM
Zainteresowanie spotkaniem konsultacyjnym
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Rycina 1.5.1 Podsumowanie odpowiedzi na pytanie „Czy wyraża Pani/Pan zainteresowanie udziałem w warsztatach w dniu 5 kwietnia
2017, które odbędą się w godzinach 16:30-19:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie (s. 200)?”, wybór spośród trzech
możliwych odpowiedzi, N = 147

Na pytanie o zainteresowanie spotkaniem warsztatowym odpowiedziało tylko 31% respondentów, spośród
których swoją obecność na spotkaniu zadeklarowało 12 osób. 59 ankietowanych wskazało, że rozważa
udział, a 76 osób zadeklarowało, że nie weźmie w nim udziału.

2. CHAREKTERYSTYKA RESPONDENTÓW
2.1. MIEJSCE ZAMIESZKANIA
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Rycina 2.1.1 Podsumowanie odpowiedzi na pytanie „Czy mieszka Pan(i) w Nysie?”, wybór spośród dwóch możliwych odpowiedzi
(Tak/Nie), N = 468
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Na pytanie o zamieszkanie w Nysie odpowiedziało 98% respondentów, spośród których 85% zadeklarowało
zamieszkanie w Nysie, a 15% - poza Nysą.

Rycina 2.1.2 Rozmieszczenie miejsc zamieszkania uczestników badania w obrębach gminy Nysa

Spośród uczestników badania, 345 oznaczyło na mapie przybliżone położenie swojego miejsca
zamieszkania. 282 miejsc zamieszkania znajdowało się w granicach miasta Nysa, 27 miejsc w granicach
gminy Nysa, ale poza granicami miasta, a 36 poza granicami gminy. Uczestnicy najczęściej pochodzili z
obrębów Śródmieście (163 osoby), Górna Wieś (35), Zamłynie (32), Wróblewskiego (26), Radoszyn (15) i
Średnia Wieś (9).
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2.2. PŁEĆ
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Rycina 2.2.1 Struktura grupy respondentów według płci na tle struktury mieszkańców gminy Nysa, wybór spośród dwóch możliwych
odpowiedzi, N = 460

Na pytanie o płeć odpowiedziało 96% respondentów. W próbie można zaobserwować niewielką
nadreprezentację mężczyzn, którzy stanowiąc 48% mieszkańców gminy, stanowili ok 52% respondentów
ankiety.

2.3. WIEK
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Rycina 2.3.1 Struktura respondentów według wieku na tle struktury gminy Nysa, wybór spośród zaproponowanych przedziałów 5letnich, N = 378

Na pytanie o wiek odpowiedziało 79% respondentów. W strukturze próby można zaobserwować znaczącą
nadreprezentację ludzi młodych (od 15 do 39 roku życia), którzy stanowili łącznie prawie 80% respondentów
(a tylko 34% populacji gminy). Widocznie niedoreprezentowana jest grupa osób w średnim wieku i
starszych, której przedstawiciele odpowiadają za ok 12% zwróconych ankiet (a, która stanowi prawie 51%
mieszkańców gminy). Taka charakterystyka jest typowa dla badań geoankietowych z wykorzystaniem
doboru dobrowolnego i wynika z internetowego charakteru narzędzia.
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2.4. WYKSZTAŁCENIE
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Rycina 2.4.1 Struktura grupy respondentów według wykształcenia na tle struktury mieszkańców gminy Nysa, wybór spośród
zaproponowanych odpowiedzi, N = 467

Na pytanie o wykształcenie odpowiedziało 97% respondentów, spośród których aż 59% zadeklarowało
wykształcenie wyższe, a 31% - średnie. Pozostałe poziomy wykształcenia zadeklarowało w sumie ok. 10%
respondentów.
W stosunku do populacji gminy, próba badawcza charakteryzuje się nadmierną reprezentacją osób z
wyższym wykształceniem, które odpowiadają za 59% zwróconych ankiet, a stanowią zaledwie 13%
mieszkańców gminy. Wyraźnie niedoreprezentowane są grupy respondentów o wykształceniu
podstawowym oraz zasadniczym zawodowym, które stanowią razem 47% mieszkańców, a odpowiadają
tylko za trochę ponad 3% odpowiedzi w ankiecie. Udziały osób o wykształceniu średnim i gimnazjalnym są
wśród respondentów zbliżone do udziałów w badanej populacji.
Powyższa charakterystyka jest typowa dla wielu spośród technik partycypacji obywatelskiej, głównie ze
względu na większe zainteresowanie sprawami publicznymi wśród osób z wykształceniem wyższym.
Dodatkowo, wpływ mogły mieć także na używane metody rekrutacji, opierające się głównie na mediach
elektronicznych.

2.5. STATUS ZAWODOWY
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Rycina 2.5.1 Podsumowanie odpowiedzi na pytanie „Czy prowadzi Pan(i) działalność gospodarczą?, wybór z dwóch możliwych
odpowiedzi, N = 470

Na pytanie o prowadzenie działalności gospodarczej odpowiedziało 98% respondentów, spośród których
82% stanowiły osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, a 18% - prowadzący.
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3. ANALIZA ODPOWIEDZI NA PYTANIA
3.1. OPINIA NA TEMAT REKLAM – METODA WYDZIELENIA PODGRUP RESPONDENTÓW
Do analizy odpowiedzi na pytania o opinie na temat reklam, z grupy wszystkich respondentów (dalej
określanej jako “[respondenci] ogółem”) wydzielono także dwie podgrupy. Pierwszą z nich, nazywaną dalej
“przedsiębiorcami”, stanowią wszyscy respondenci, którzy na pytanie o prowadzenie działalności
gospodarczej odpowiedzieli twierdząco. Do tej grupy należy 85 osób. Drugą grupę, zwaną dalej
“mieszkańcami” stanowią osoby, które jednocześnie odpowiedziały twierdząco na pytanie o zamieszkanie
w Nysie oraz przecząco na pytanie o prowadzenie działalności gospodarczej. Do tej grupy należy 323 osób.

3.2. OGÓLNA OPINIA NA TEMAT REKLAM
Respondenci w kwestii opinii na temat miejsca reklamy w mieście wykazują duże zróżnicowanie opinii.
Z jednej strony, zwolennicy opinii, że reklamy są naturalnym elementem krajobrazu miejskiego są w
mniejszości (28% zgadzających się przy 60% niezgadzających się – zob. Rycina 3.2.2). Z drugiej, ponad 40%
respondentów zgadza się ze stwierdzeniem, że reklamy są potrzebne w mieście (przy podobnym udziale
respondentów nie zgadzających się z nim – zob. Rycina 3.2.1).
Zauważyć można w tej kwestii różnicę zdań pomiędzy grupami przedsiębiorców oraz mieszkańców, w przy
której ci pierwsi w większym stopniu uznają potrzebę lokalizacji reklam w mieście, a nawet w większym
stopniu zgadzają się z tym, że są one naturalnym elementem krajobrazu miejskiego.

"Reklamy są potrzebne w mieście"
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Rycina 3.2.1 Podsumowanie odpowiedzi na pytanie o zgodność ze stwierdzeniem "Reklamy są potrzebne w mieście", wybór spośród
pięciu stopni zgodności (od „zdecydowanie się zgadam” do „zdecydowanie się nie zgadzam”), N (ogółem) = 205
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"Reklamy są naturalnym elementem krajobrazu miejskiego"
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Rycina 3.2.2 Podsumowanie odpowiedzi na pytanie o zgodność ze stwierdzeniem „Reklamy są naturalnym elementem krajobrazu
miejskiego", wybór spośród pięciu stopni zgodności (od „zdecydowanie się zgadam” do „zdecydowanie się nie zgadzam”),
N (ogółem) = 232

3.3. OPINIE NA TEMAT STANU OBECNEGO
Opinie respondentów na temat stanu obecnego są raczej negatywne. Tylko 15% respondentów podobają
się reklamy „takie jakie są” (przy 78% opinii przeciwnych – zob. Rycina 3.3.1), a aż 63% respondentów zgadza
się z stwierdzeniem, że reklamy psują estetykę przestrzeni miejskiej (przy 25% opinii przeciwnych – zob.
Rycina 3.3.2).
W przypadku pierwszego stwierdzenia, także daje się zauważyć różnicę zdań pomiędzy grupami
przedsiębiorców i mieszkańców (82% negatywnych opinii wśród mieszkańców, a tylko 67% wśród
przedsiębiorców). W przypadku drugiego z nich uwagę zwraca fakt, że opinie tych dwóch grup nie odbiegają
znacząco od siebie i aż 58% spośród osób określających się jako przedsiębiorcy uważa, że reklamy psują
estetykę przestrzeni miasta.
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"Podobają mi się reklamy takie jakie są"
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Rycina 3.3.1 Podsumowanie odpowiedzi na pytanie o zgodność ze stwierdzeniem „Podobają mi się reklamy takie jakie są", wybór
spośród pięciu stopni zgodności (od „zdecydowanie się zgadam” do „zdecydowanie się nie zgadzam”), N (ogółem) = 208

"Reklamy, oprócz szyldów, psują estetykę przestrzeni miejskiej "
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Rycina 3.3.2 Podsumowanie odpowiedzi na pytanie o zgodność ze stwierdzeniem „Reklamy, oprócz szyldów, psują estetykę przestrzeni
miejskiej", wybór spośród pięciu stopni zgodności (od „zdecydowanie się zgadam” do „zdecydowanie się nie zgadzam”),
N (ogółem) = 206
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Spośród głównych zarzutów wobec obecnie stosowanych reklam należy wymienić ich zbyt dużą liczbę (zob.
Rycina 3.3.3), zbyt duże rozmiary (zob. Rycina 3.3.4) oraz rozpraszanie uwagi kierowców (zob. Rycina 3.3.5).
Z tymi stwierdzeniami zgadza się odpowiednio: 72, 67 oraz 55% respondentów ogółem. Różnica opinii
pomiędzy mieszkańcami a przedsiębiorcami jest wyraźna w przypadku tego ostatniego stwierdzenia oraz
niewielka w przypadku pierwszego. Co do zbyt dużych rozmiarów reklam obydwie grupy wyrażają raczej
zgodne opinie.

"Reklam jest za dużo"
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Rycina 3.3.3 Podsumowanie odpowiedzi na pytanie o zgodność ze stwierdzeniem „Reklam jest za dużo", wybór spośród pięciu stopni
zgodności (od „zdecydowanie się zgadam” do „zdecydowanie się nie zgadzam”), N (ogółem) = 208

"Reklamy są za duże"
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Rycina 3.3.4 Podsumowanie odpowiedzi na pytanie o zgodność ze stwierdzeniem „Reklamy są za duże", wybór spośród pięciu stopni
zgodności (od „zdecydowanie się zgadam” do „zdecydowanie się nie zgadzam”), N (ogółem) = 212
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"Reklamy przeszkadzają podczas jazdy samochodem (rozpraszają)"
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Rycina 3.3.5 Podsumowanie odpowiedzi na pytanie o zgodność ze stwierdzeniem „Reklamy przeszkadzają podczas jazdy samochodem
(rozpraszają)", wybór spośród pięciu stopni zgodności (od „zdecydowanie się zgadam” do „zdecydowanie się nie zgadzam”),
N (ogółem) = 214

Trudne w interpretacji są natomiast odpowiedzi na pytanie o zgodność ze stwierdzeniem „nie zwracam
uwagi na reklamy” – zob. Rycina 3.3.6). Dominują wśród nich opinie umiarkowane („raczej się zgadzam”,
„ani się zgadzam, ani się nie zgadzam” oraz „raczej się nie zgadzam”) z ogólną przewagą odpowiedzi
negatywnych we wszystkich grupach. Co znamienne, grupa przedsiębiorców wykazuje zarówno wyższy od
wszystkich respondentów odsetek respondentów zdecydowanie zgadzających się z tym stwierdzeniem
(przedsiębiorcy – 14%, ogółem – 11%) jak i zdecydowanie się z nim niezgadzających (przedsiębiorcy – 35%,
ogółem – 28%)

"Nie zwracam uwagi na reklamy"
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Rycina 3.3.6 Podsumowanie odpowiedzi na pytanie o zgodność ze stwierdzeniem „Nie zwracam uwagi na reklamy", wybór spośród
pięciu stopni zgodności (od „zdecydowanie się zgadam” do „zdecydowanie się nie zgadzam”), N (ogółem) = 202
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3.4. OPINIE NA TEMAT KIERUNKU ZMIAN
W przedmiocie kierunków zmian, respondenci wykazują relatywną zgodność. Wszystkie grupy
respondentów negatywnie oceniają propozycję zwiększenia liczby reklam (zob. Rycina 3.4.1), a
jednoznacznie pozytywnie – propozycję uporządkowania reklam wzdłuż najważniejszych ulic (79%
zgadzających się - zob. Rycina 3.4.3), a także aby reklamy nie zasłaniały zabytków (78% zgadzających się –
zob. Rycina 3.4.2).

"Reklam powinno być więcej"
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Rycina 3.4.1 Podsumowanie odpowiedzi na pytanie o zgodność ze stwierdzeniem „Reklam powinno być więcej", wybór spośród pięciu
stopni zgodności (od „zdecydowanie się zgadam” do „zdecydowanie się nie zgadzam”), N (ogółem) = 208

"Reklamy nie powinny zasłaniać zabytków"
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Rycina 3.4.2

100%

Podsumowanie odpowiedzi na pytanie o zgodność ze stwierdzeniem „Reklamy nie powinny zasłaniać zabytków", wybór
spośród pięciu stopni zgodności (od „zdecydowanie się zgadam” do „zdecydowanie się nie zgadzam”), N (ogółem) = 249
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"Reklamy wzdłuż najważniejszych ulic powinny być uporządkowane"
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Rycina 3.4.3

100%

Podsumowanie odpowiedzi na pytanie o zgodność ze stwierdzeniem „Reklamy wzdłuż najważniejszych ulic powinny być
uporządkowane", wybór spośród pięciu stopni zgodności (od „zdecydowanie się zgadam” do „zdecydowanie się nie
zgadzam”), N (ogółem) = 206

Jedynie w stosunku do propozycji całkowitego usunięcia reklam z przestrzeni miasta, zdania respondentów
są wyraźnie podzielone (zob. Rycina 3.4.4). Wśród respondentów ogółem zarysowuje się co prawda
przewaga przeciwników tego rozwiązania (52% niezgadzających się raczej lub zdecydowanie), natomiast
należy odnotować znaczący odsetek zwolenników tego rozwiązania we wszystkich grupach respondentów,
wynoszący 20-21% osób zdecydowanie się zgadzających, a ok. 30% respondentów zgadzających się
zdecydowanie lub raczej.

"Reklamy w ogóle powinny zniknąć"
mieszkańcy

przedsiębiorcy

ogółem
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

zdecydowanie się zgadzam

ogółem
20.00%

przedsiębiorcy
20.51%

mieszkańcy
20.57%

raczej się zgadzam

12.50%

10.26%

12.77%

ani się zgadzam, ani się nie zgadzam

14.50%

7.69%

17.02%

raczej się nie zgadzam

22.50%

15.38%

22.70%

zdecydowanie się nie zgadzam

30.50%

46.15%

26.95%

Rycina 3.4.4

100%

Podsumowanie odpowiedzi na pytanie o zgodność ze stwierdzeniem „Reklamy w ogóle powinny zniknąć", wybór spośród
pięciu stopni zgodności (od „zdecydowanie się zgadam” do „zdecydowanie się nie zgadzam”), N (ogółem) = 200
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Respondenci wykazują także daleko posuniętą zgodność co do potrzeby szybkiego wprowadzenia zmian
(71% zgadzających się ze stwierdzeniem „zmiany potrzebne są jak najszybciej” – zob. Rycina 3.4.5), choć
oczywiście trudno jednoznacznie rozstrzygnąć, którego z omówionych wcześniej kierunków zmian ta
potrzeba dotyczy. Także w tej opinii widoczna jest różnica opinii pomiędzy mieszkańcami, a
przedsiębiorcami, podczas gdy 76% mieszkańców zgadza się z tym stwierdzeniem, podobnego zdania jest
tylko 61% przedsiębiorców.

"Zmiany są potrzebne jak najszybciej"

mieszkańcy

przedsiębiorcy

ogółem

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

zdecydowanie się zgadzam

ogółem
53.98%

przedsiębiorcy
45.65%

mieszkańcy
57.96%

raczej się zgadzam

17.26%

15.22%

16.56%

ani się zgadzam, ani się nie zgadzam

8.85%

6.52%

9.55%

raczej się nie zgadzam

6.19%

13.04%

5.10%

zdecydowanie się nie zgadzam

13.72%

19.57%

10.83%

Rycina 3.4.5

100%

Podsumowanie odpowiedzi na pytanie o zgodność ze stwierdzeniem „Zmiany są potrzebne jak najszybciej", wybór spośród
pięciu stopni zgodności (od „zdecydowanie się zgadam” do „zdecydowanie się nie zgadzam”), N (ogółem) = 226
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3.5. OPINIE PRZEDSIĘBIORCÓW O STOSOWANYCH REKLAMACH
Co jest dla Pana/-i najistotniejsze w używanych reklamach?
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30.00%
25.00%
21%
20.00%

18%

15.00%
10.00%

15%
8%

7%

5.00%
0.00%

Rycina 3.5.1 Podsumowanie odpowiedzi na pytanie „Co jest dla Pana/-i najistotniejsze w używanych reklamach?”, pytanie dostępne
tylko dla przedsiębiorców – dotyczące każdego wskazanego miejsca prowadzenia działalności, wybór z sześciu możliwych
odpowiedzi, N = 151

Na pytanie o to co jest najważniejsze dla przedsiębiorców w używanych przez nich reklamach odpowiedziało
151 osób, spośród których 32% wskazało na estetykę samej reklamy, 21% - na jej czytelność, 18% - liczbę
odbiorców, do których dotrze, a 15% - jednoznaczność przekazywanych informacji. Kolejne odpowiedzi, tj.
widoczność na tle miejsca, w którym reklama się znajduje oraz prestiż miejsca lokalizacji reklamy zostały
wskazane przez odpowiednio 8 i 7% respondentów.
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Reklamy potrzebne do prowadzenia działalności
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Rycina 3.5.2 Podsumowanie odpowiedzi na pytanie „Proszę określić jakie reklamy są potrzebne do prowadzenia działalności”, pytanie
dostępne tylko dla przedsiębiorców – dotyczące każdego wskazanego miejsca prowadzenia działalności, wybór wielokrotny z
sześciu możliwych odpowiedzi, liczba wskazań: 227, liczba respondentów: 144

W pytaniu skierowanym do przedsiębiorców, o reklamy potrzebne do prowadzenia działalności,
respondenci mogli wskazywać kilka odpowiedzi. Najczęściej wskazywaną formą potrzebnej reklamy był
szyld, reklama wskazująca kierunek dotarcia do działalności oraz reklama umieszczona na budynku
(odpowiednio: 38, 19 i 15% wszystkich wskazań), a następnie reklama na bilbordach, reklama wolnostojąca
na terenie prowadzenia działalności oraz reklama inna (odpowiednio: 11, 10 i 6% wszystkich wskazań).
Analizując odpowiedzi ze względu na liczbę respondentów, która wybrała dany rodzaj reklamy, ukazuje się
podobny obraz – aż 60% respondentów, którzy udzielili odpowiedzi na to pytanie, wśród swoich wskazań
zawarło szyld, 31% - reklamę wskazującą kierunek dotarcia do działalności, a 24% - reklamę umieszczoną na
budynku. Kolejne formy reklamy (reklama na bilbordach, reklama wolnostojąca i reklama inna) zostały
wskazane przez odpowiednio: 17, 16 i 10% respondentów, którzy udzielili odpowiedzi na to pytanie.
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3.6. ROZMIESZCZENIE REKLAM OCENIANYCH POZYTYWNIE
Oznaczenia punktowe pozwalają zidentyfikować skupiska reklam pozytywnie ocenianych przez ogół
respondentów (Rycina 3.6.1) i przedsiębiorców (Rycina 3.6.2). Największe skupienia takich reklam widoczne
są w okolicach Rynku i ulicy Brackiej, u zbiegu ulic Prudnickiej i 22 Stycznia oraz przy Placu Kościelnym
(Rycina 3.6.3).
Przedsiębiorcy wskazali znacznie mniej reklam ocenianych pozytywnie niż mieszkańcy (35 oznaczeń).
Większość wskazanych przez nich reklam znajduje się w śródmieściu. Na podstawie agregacji oznaczeń
obszarowych i punktowych (Rycina 3.7.5) można zaobserwować największe zagęszczenie reklam
ocenianych pozytywnie położone w śródmieściu miasta Nysa oraz w otoczeniu centrów handlowych
znajdujących się u zbiegu ulic Sudeckiej i Jagiellońskiej (drogi krajowej 41).
Wysokie zagęszczenie pozytywnych ocen w śródmieściu niekoniecznie świadczy jednak o wysokiej jakości
reklam na tym terenie. Zestawienie ocen pozytywnych z negatywnymi pokazuje, że na tym terenie
zdecydowanie przeważają oceny negatywne. Z kolei otoczenie centrów handlowych u zbiegu ulic Sudeckiej
i Jagiellońskiej jest obszarem przewagi ocen pozytywnych nad negatywnymi.
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Rycina 3.6.1 Rozmieszczenie obszarów występowania reklam ocenianych pozytywnie na terenie miasta Nysa (oznaczenia punktowe,
wszyscy respondenci)
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Rycina 3.6.2 Rozmieszczenie obszarów występowania reklam ocenianych pozytywnie na terenie miasta Nysa (oznaczenia punktowe, tylko
przedsiębiorcy)
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Rycina 3.6.3 Rozmieszczenie obszarów występowania reklam ocenianych pozytywnie na terenie śródmieścia miasta Nysa (oznaczenia
punktowe, wszyscy respondenci)
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Rycina 3.6.4 Rozmieszczenie obszarów występowania reklam ocenianych pozytywnie na terenie miasta Nysa (oznaczenia punktowe i
obszarowe, wszyscy respondenci)
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3.7. ROZMIESZCZENIE REKLAM OCENIANYCH NEGATYWNIE
Największe skupienie reklam ocenianych negatywnie przez ogół respondentów można zaobserwować w
okolicy Rynku i ulicy Sukienniczej (Rycina 3.7.3). Obszar ten był najczęściej wskazywany także wśród
przedsiębiorców (Rycina 3.7.2). Do dużych skupień reklam ocenianych negatywnie można zaliczyć także
ulicę Prudnicką, ulicę Wrocławską, skrzyżowanie ulicy Jagiellońskiej (drogi krajowej 41) z drogą krajową 46
(Rondo Solidarności) oraz skrzyżowanie drogi krajowej 41 z ulicą Kolejową (Rycina 3.7.1 i Rycina 3.7.3).
Na podstawie agregacji oznaczeń obszarowych i punktowych (Rycina 3.7.4) za obszar najczęstszego
występowania reklam ocenianych negatywnie należy uznać śródmieście miasta Nysa. Najstarsza część
miasta wskazana była przez co najmniej 17 osób. W obrębie śródmieścia najczęściej wskazywane były
okolice Rynku (od 93 do 161 oznaczeń), a także przyległe do niego tereny oraz ulice Celna, Wrocławska i
Prudnicka (od 45 do 93 oznaczeń). Zagęszczenie oznaczeń negatywnych w śródmieściu znacznie przewyższa
zagęszczenie oznaczeń pozytywnych, co potwierdza Rycina 3.7.5.
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Rycina 3.7.1 Rozmieszczenie obszarów występowania reklam ocenianych negatywnie na terenie miasta Nysa (oznaczenia punktowe,
wszyscy respondenci)
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Rycina 3.7.2 Rozmieszczenie obszarów występowania reklam ocenianych negatywnie na terenie miasta Nysa (oznaczenia punktowe, tylko
przedsiębiorcy)
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Rycina 3.7.3 Rozmieszczenie obszarów występowania reklam ocenianych negatywnie na terenie śródmieścia miasta Nysa (oznaczenia
punktowe, wszyscy respondenci)
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Rycina 3.7.4 Rozmieszczenie obszarów występowania reklam ocenianych negatywnie na terenie śródmieścia miasta Nysa (oznaczenia
punktowe i obszarowe razem, wszyscy respondenci)
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Rycina 3.7.5 Rozmieszczenie obszarów z przewagą pozytywnych i negatywnych ocen reklam na terenie miasta Nysa (oznaczenia punktowe
i obszarowe razem, wszyscy respondenci). Natężenie barwy szarej ukazuje przewagę reklam ocenianych negatywnie a natężenie
barwy pomarańczowej ukazuje przewagę reklam ocenianych pozytywnie.
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3.8. PREFEROWANY POZIOM OCHRONY KRAJOBRAZU
Uczestnicy badania mieli możliwość sugerowania obszarów o określonym poziomie ochrony: wysokim lub
średnim. Obszary wysokiej ochrony wskazywano częściej niż obszary ochrony średniej (186 do 126). Oba
poziomy ochrony były najczęściej wskazywane w śródmieściu miasta Nysa, jednak części miasta różniły się
liczbą oznaczeń.
Aby zidentyfikować obszary o przewadze sugestii wysokiego lub średniego poziomu ochrony obliczono
mapę różnic (Rycina 3.8.1). Mapę tę wyliczono w trzech etapach. Najpierw obliczono liczbę oznaczeń
dotyczących wysokiego poziomu ochrony dla każdego fragmentu obszaru badań. Następnie obliczono liczbę
oznaczeń dotyczących średniego poziomu ochrony dla każdego fragmentu obszaru badań. W trzecim kroku
obliczono różnicę pomiędzy liczbą oznaczeń dotyczących wysokiego poziomu ochrony a liczbą oznaczeń
dotyczących niskiego poziomu ochrony. Mapa ta wskazuje wyraźnie, że sugestie wysokiego poziomu
ochrony przeważają na terenie śródmieścia i jego historycznej części. Sugestie średniego poziomu ochrony
przeważają w pozostałych częściach miasta, szczególnie w otoczeniu obszarów handlowych położonych
wzdłuż drogi krajowej 41.
Rozmieszczenie sugestii pochodzących od przedsiębiorców mają podobny rozkład przestrzenny (Rycina
3.8.2). Sugestie wysokiego poziomu ochrony również przeważają (31 do 26) jednak jest to przewaga niższa
niż wśród wszystkich uczestników. Obszar o przewadze sugestii wysokiej ochrony również obejmuje ścisłe
śródmieście, jednak ma mniejszy zakres przestrzenny niż w przypadku wszystkich uczestników. Między
innymi nie obejmuje terenów zielonych między Stawem Łabędzim a Fortem Wodnym ani Szlaku Chrobrego
(drogi krajowej 46).
Podczas interpretacji map należy jednak pamiętać, że przebieg granicy między obszarami przewagi
sugerowanych poziomów ochrony jest bardzo czuły na pojedyncze oznaczenia i należy go traktować
orientacyjnie.
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Rycina 3.8.1 Rozmieszczenie sugerowanych poziomów ochrony krajobrazowej na terenie miasta Nysa - różnica między liczbą wskazań
sugerujących wysoki poziom ochrony a liczbą wskazań sugerujących średni poziom ochrony - wszyscy uczestnicy badania
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Rycina 3.8.2 Rozmieszczenie sugerowanych poziomów ochrony krajobrazowej na terenie miasta Nysa - różnica między liczbą wskazań
sugerujących wysoki poziom ochrony a liczbą wskazań sugerujących średni poziom ochrony - przedsiębiorcy
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3.9. ROZMIESZCZENIE REKLAM I MIEJSC PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
Spośród przedsiębiorców biorących udział w badaniu, 55 wskazało na mapie miejsca prowadzenia
działalności. Przedsiębiorcy ci zaznaczyli 40 lokalizacji reklam potrzebnych do prowadzenia działalności.
Możliwe było wskazywanie wielu kategorii dla jednej lokalizacji. Spośród wskazanych lokalizacji, 21
stanowiły bilbordy, 18 reklamy wskazujące kierunek dotarcia do działalności, a 7 inne rodzaje reklam. Około
połowa wskazanych miejsc prowadzenia działalności i lokalizacji potrzebnych reklam znajdowała się w
śródmieściu miasta Nysa.

Rycina 3.9.1 Rozmieszczenie reklam potrzebnych do prowadzenia działalności na terenie miasta Nysa, wskazanych przez przedsiębiorców
biorących udział w badaniu
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Rycina 3.9.2 Rozmieszczenie reklam potrzebnych do prowadzenia działalności w centralnej części miasta Nysa, wskazanych przez
przedsiębiorców biorących udział w badaniu
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Rycina 3.9.3 Rozmieszczenie miejsc prowadzenia działalności gospodarczej na terenie miasta Nysa, wskazanych przez przedsiębiorców
biorących udział w badaniu
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Rycina 3.9.4 Rozmieszczenie miejsc prowadzenia działalności gospodarczej w śródmieściu miasta Nysa, wskazanych przez przedsiębiorców
biorących udział w badaniu

AUTORZY OPRACOWANIA: CEZARY BRUDKA, MICHAŁ CZEPKIEWICZ - HEKSAGON.ORG

35 | 46

KODEKS KRAJOBRAZOWY DLA NYSY, ETAP II – PARTYCYPACJA SPOŁECZNA - RAPORT Z BADANIA GEOANKIETOWEGO

24.04.2017

3.10. OPINIE NA TEMAT OGRODZEŃ I MAŁEJ ARCHITEKTURY
Najwięcej oznaczeń dotyczących małej architektury, zarówno pozytywnych jak i negatywnych, znajdowało
się na terenie śródmieścia miasta Nysa (Rycina 3.10.1 i Rycina 3.10.3). Wskazano więcej obiektów
ocenianych pozytywnie (114) niż negatywnie (79). Do największych skupień obiektów ocenianych
pozytywnie można zaliczyć:
1.
2.
3.
4.

Wschodnia strona Rynku
Ulicę Bolesława Krzywoustego
Skwer przy Bastionie Św. Jadwigi
Skwer przed Urzędem Miejskim

Największe skupienia obiektów ocenianych negatywnie to:
5.
6.
7.
8.

Centralna część Rynku
Ulica Celna
Ulica Wrocławska
Skwer przed Bazyliką św. Jakuba i św. Agnieszki

Kilkukrotnie wskazano także bulwar przy ulicy Szopena oraz plac Paderewskiego.
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Rycina 3.10.1 Rozmieszczenie obiektów małej architektury ocenianych pozytywnie przez uczestników badania na terenie miasta Nysa
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Rycina 3.10.2 Rozmieszczenie obiektów małej architektury ocenianych pozytywnie przez uczestników badania w śródmieściu miasta Nysa
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Rycina 3.10.3 Rozmieszczenie obiektów małej architektury ocenianych negatywnie przez uczestników badania na terenie miasta Nysa
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Rycina 3.10.4 Rozmieszczenie obiektów małej architektury ocenianych negatywnie przez uczestników badania w śródmieściu miasta Nysa
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Najwięcej ogrodzeń ocenianych pozytywnie i negatywnie oznaczono na terenie śródmieścia miasta Nysa
(Rycina 3.10.5 i Rycina 3.10.7). Wskazano więcej obiektów ocenianych pozytywnie (56) niż negatywnie (44).
Rozmieszczenie oznaczeń ma charakter rozproszony, co nie pozwala na wskazanie wielu skupień –
oznaczenia dotyczą indywidualnych obiektów. Jedyne skupienia pozytywnych oznaczeń można
zidentyfikować wzdłuż alei Józefa Lompy oraz w pobliżu placu Paderewskiego. Kilka oznaczeń negatywnych
pojawiło się otoczeniu Rynku.

Rycina 3.10.5 Rozmieszczenie ogrodzeń ocenianych pozytywnie przez uczestników badania na terenie miasta Nysa
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Rycina 3.10.6 Rozmieszczenie ogrodzeń ocenianych pozytywnie przez uczestników badania w śródmieściu miasta Nysa
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Rycina 3.10.7 Rozmieszczenie ogrodzeń ocenianych negatywnie przez uczestników badania na terenie miasta Nysa
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Rycina 3.10.8 Rozmieszczenie ogrodzeń ocenianych negatywnie przez uczestników badania w śródmieściu miasta Nysa
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4. PODSUMOWANIE
W opinii większości respondentów reklamy nie są naturalnym elementem krajobrazu miejskiego, a zdanie
co do potrzeby ich obecności w mieście jest podzielone (zob. rozdział 3.2 na stronie 8). Co ciekawe, aż 28%
respondentów deklaruje, że na reklamy nie zwraca uwagi (zob. Rycina 3.3.6 na stronie 12).
Aktualnie używane reklamy są oceniane negatywnie jako psujące estetykę przestrzeni miejskiej. Jako zbyt
duża jest oceniana zarówno ich liczba jak i wielkość. Niewielka większość respondentów uważa też, że
przeszkadzają one w podróżowaniu samochodem. (zob. rozdział 3.3 na stronie 9).
O skali niezadowolenia z istniejącego stanu rzeczy może świadczyć fakt, że aż 1/3 respondentów popiera
całkowite wyeliminowanie reklam z przestrzeni miasta (zob. Rycina 3.4.4 na stronie 14). Ponadto, aż 71%
z nich odczuwa potrzebę szybkiego przeprowadzenia zmian (zob. Rycina 3.4.5 na stronie 15).
Respondenci wykazują zgodność co do oceny większości zaproponowanych kierunków zmian. Reklamy,
zdaniem respondentów, powinny zostać uporządkowane wzdłuż najważniejszych ulic oraz nie zasłaniać
obiektów zabytkowych. Z kolei propozycja zwiększenia liczby reklam jest oceniana jednoznacznie
negatywnie (zob. rozdział 3.4 na stronie 13).
Wśród przedsiębiorców najważniejszą cechą stosowanej przez nich reklamy jest sama jej estetyka, a w
dalszej kolejności takie jej cechy jak: czytelność, jednoznaczność przekazywanych informacji, czy widoczność
na tle miejsca, w którym się znajduje. Co ciekawe liczba odbiorców, do których reklama dotrze została
wskazana jako najważniejsza tylko przez 18% przedsiębiorców, plasując tę cechę dopiero na trzeciej pozycji
rankingu (zob. Rycina 3.5.1 na stronie 16).
Wśród najczęściej wskazywanych rodzajów reklam potrzebnych do prowadzenia działalności znajdują się
szyld oraz nośniki wskazujące kierunek dotarcia do działalności (wskazane przez odpowiednio 60 i 30%
respondentów). Warto odnotować, że bardziej rozbudowane rodzaje reklamy (przekazujące szersze
informacje niż logo, nazwę i profil działalności firmy, wskazówki dojazdu i godziny otwarcia) zgromadziły
tylko ok. 41% wskazań (zob. rozdział 3.5 na stronie 16).
Jako miejsce występowania reklam ocenianych negatywnie najczęściej wskazywane było śródmieście
miasta Nysa (rozdział 3.7 na stronie 23). Największymi skupiskami negatywnie ocenianych reklam są na
terenie śródmieścia okolice Rynku oraz ulice Wrocławska, Celna i Prudnicka (zob. Rycina 3.7.3 na stronie
26). Ulice te były także najczęściej wskazywane jako miejsca występowania negatywnych ocen małej
architektury (Rycina 3.10.4 na stronie 40). Reklamy oceniane negatywnie występują także wzdłuż głównych
tras przelotowych (dróg krajowych 41 i 46) oraz ich skrzyżowań z innymi ulicami, jednak były one
wskazywane rzadziej niż reklamy w śródmieściu.
W śródmieściu wskazywane były także reklamy oceniane pozytywnie, jednak było ich kilkukrotnie mniej
niż reklam ocenianych negatywnie (Rycina 3.7.5 na stronie 28). Różnica między liczbą ocen negatywnych a
liczbą ocen pozytywnych jest najwyższa w otoczeniu Rynku.
Występowanie w śródmieściu zarówno negatywnych i pozytywnych ocen może mieć kilka przyczyn:
1.

Obok reklam ocenianych negatywnie w śródmieściu mogą występować także prawidłowo
zaprojektowane i rozmieszczone reklamy

2.

Śródmieście może być najczęściej odwiedzaną przez mieszkańców częścią miasta, co wpływa na
lepszą znajomość tego terenu i łatwiejsze formułowanie ocen dotyczących estetyki

3.

Śródmieście może być uznawane przez mieszkańców za obszar najbardziej cenny krajobrazowo,
co zwiększa ich wrażliwość na estetykę tego terenu

Teza o śródmieściu jako obszarze najbardziej cennym krajobrazowo znajduje potwierdzenie w
odpowiedziach na temat sugerowanych poziomów ochrony. Śródmieście było znacznie częściej
wskazywane jako obszar wysokiego poziomu ochrony niż jako obszar średniego poziomu ochrony,
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zarówno przez przedsiębiorców (Rycina 3.8.2 na stronie 31) jak i ogół respondentów (Rycina 3.8.1 na stronie
30). Widoczną na mapach granicę między sugerowanymi poziomami ochrony należy traktować jedynie
orientacyjnie, jednak można uznać, że sugestie wysokiego poziomu ochrony przeważają w najstarszej części
miasta ograniczonej od południa dawną fosą, od zachodu parkiem miejskim, od północnego zachodu doliną
Nysy Kłodzkiej i od wschodu ulicą Racławicką.
Śródmieście stanowi także obszar o dużym zagęszczeniu miejsc prowadzenia działalności gospodarczej
(Rycina 3.9.4 na stronie 35) i reklam potrzebnych do prowadzenia działalności (Rycina 3.9.2 na stronie 33).
Wiele spośród tych reklam stanowią szyldy i reklamy kierunkowe. Jest to też obszar częstego występowania
reklam ocenianych negatywnie i wysokiej przewadze sugestii na temat wysokiego poziomu ochrony.
Sugeruje to potrzebę prac nad wprowadzeniem spójnego systemu szyldowo-drogowskazowego na tym
terenie.
Poza śródmieściem przeważały sugestie średniego poziomu ochrony krajobrazowej jak i pozytywne oceny
reklam. Najbardziej wyróżniającym się skupiskiem pozytywnie ocenianych reklam jest otoczenie centrów
handlowych znajdujących się u zbiegu ulic Sudeckiej i Jagiellońskiej (drogi krajowej 41) (zob. Rycina 3.7.5 na
stronie 28).
Przytoczone wyżej odpowiedzi uczestników badania pozwalają sformułować następujące rekomendacje do
kodeksu krajobrazowego dla Nysy:
1.

Poziom ochrony krajobrazowej powinien być zróżnicowany w przestrzeni

2.

Najwyższym poziomem ochrony powinno być objęte najbliższe otoczenie Rynku wraz z ulicami
Wrocławską i Celną.

3.

Wysokim poziomem ochrony powinno być objęte śródmieście otoczone od południa dawną fosą, od
zachodu parkiem miejskim, od północnego zachodu doliną Nysy Kłodzkiej i od wschodu ulicą
Racławicką. Obszar ten może zostać rozszerzony o park miejski, Fort Wodny i dolinę Nysy Kłodzkiej.

4.

Pozostałe części miasta powinny być objęte średnim poziomem ochrony, przy zastrzeżeniu, że
specjalnego podejścia może wymagać otoczenie głównych tras (dróg krajowych 41 i 46), gdzie znajduje
się wiele reklam ocenionych negatywnie przez uczestników badania.
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