ANKIETA KONSULTACYJNA DOTYCZĄCA UTWORZENIA
PARKU KULTUROWEGO STAREGO MIASTA PRZEMYŚLA
Park kulturowy – jest to jedna z form ochrony zabytków w Polsce określonych w art.7 oraz
art. 17 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.).
Nadrzędnym celem powołania parku jest ochrona krajobrazu kulturowego oraz
wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi, charakterystycznymi
dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej.
Projektowany obszar

Park kulturowy może utworzyć Rada Gminy, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego
konserwatora zabytków, na podstawie uchwały, która określa nazwę parku, jego granice
i sposób ochrony, a także zakazy i ograniczenia, które mają obowiązywać na jego terenie,
takie jak np. prowadzenie robót budowlanych oraz działalności przemysłowej, rolniczej,
hodowlanej, handlowej lub usługowej; dotyczące umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń
reklamowych
czy też składowania lub magazynowania odpadów.
Utworzenie Parku Kulturowego Starego Miasta w Przemyślu ma na celu:
- ochronę oraz zachowanie wartości krajobrazu kulturowego i zabytkowej zabudowy,
- podniesienie walorów estetycznych staromiejskiego obszaru Przemyśla.

1. Jakie obszary Pani/Pana zdaniem należałoby zmienić, aby poprawić wizerunek Starego
Miasta i jego okolicy ? (proszę wskazać maks. 3 odpowiedzi)






intensyfikacja prac remontowo-konserwatorskich zabytkowej zabudowy
uporządkowanie otoczenia budynków
poprawa stanu nawierzchni ulic i chodników
poprawa stanu zieleni miejskiej
poprawa stanu tzw. małej architektury (ławek, latarni, koszy na śmieci)

 zagospodarowanie podwórek i dziedzińców kamienic na cele kulturalne i towarzyskie

 poprawa wyglądu ogródków gastronomicznych
 poprowadzenie nowych szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych
 poprawa informacji turystycznej (np. tablice informacyjne przy zabytkach)
2. Czy uważa Pani/Pan, że ruch i parkowanie pojazdów w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego,
Franciszkańskiej, Serbańskiej oraz rynku Starego Miasta powinien zostać zlikwidowany ?
 TAK
 NIE
 NIE MAM ZDANIA
3. Czy wg Pani/Pana ilość i sposób prezentowania nośników reklamowych tj. bilbordów,
witryn i szyldów sklepowych na terenie Starego Miasta wymaga poprawy ?
 TAK
 NIE
4. Czy uważa Pani/Pan, że sposób i zakres finansowania remontów zabytków jest
wystarczający ?
 TAK
 NIE

5. Czy jest Pani/Pan za utworzeniem Parku Kulturowego na obszarze Starego Miasta
Przemyśla ?
 TAK
 NIE (w przypadku podania odpowiedzi negatywnej proszę o podanie
uzasadnienia decyzji poniżej)

6. Co zmieniłaby Pani/zmieniłby Pan na terenie Starego Miasta ? (prosimy o podanie swoich
spostrzeżeń poniżej)

Prosimy o podanie podstawowych danych metrycznych.
1. Płeć
 Kobieta
 Mężczyzna
2. Wiek





18-24 lata
25-39 lat
40-59 lat
powyżej 60 lat

3. Wykształcenie
 Podstawowe
 Średnie
 Zasadnicze zawodowe
 Wyższe
4. Czy jest Pani/Pan osobą mieszkającą lub prowadzącą działalność gospodarczą na
terenie Starego Miasta lub w jego okolicy ?
 TAK
 NIE

Dziękujemy za wypełnienie ankiety !

