Ankieta
Szanowni Państwo,
W dniu 29 marca 2007r. podjęta została Uchwała Rady Powiatu Bytowskiego
nr VI/45/2007 w sprawie wprowadzenia zakazu używania sprzętu pływającego na
wodach jezior Studzieniczno-Kłączno-Ryńskie, Czarne Dąbrówno, Łąkie, Cechyńskie
Małe, Cechyńskie Wielkie położonych na terenie Gminy Studzienice.
Uchwała ma na celu wprowadzenie na jeziorze Studzieniczno-Kłączno-Ryńskie strefy
ciszy tzn. zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych, umożliwiających
wykorzystanie wód na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Uchwała wprowadziła
zakaz używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na
wodach jeziora Studzieniczno-Kłączno-Ryńskie.
Na podstawie licznych anonsów i komunikatów społecznych, zarówno od turystów
jak i mieszkańców, dotyczących zniesienia strefy ciszy na jeziorze w celu
uatrakcyjnienia turystycznie obszaru w okresie letnim, poprzez możliwość poruszania
się po jeziorze jednostkami pływającymi napędzanymi silnikami spalinowymi,
zwracam się do Państwa z badaniem ankietowym, które realnie ma określić oddolne
poparcie lub dezaprobatę tej inicjatywy. Aby nie robić niczego wbrew Państwa
oczekiwaniom, proszę o zapoznanie się z treścią pytań i udzielenie stosownych
odpowiedzi abym miał wiarygodny i rzetelny obraz Państwa stanowiska i tym samym
podjął słuszną, zgodną z wolą społeczną decyzję.
Bogdan Ryś
Wójt Gminy Studzienice

Proszę o zaznaczenie odpowiedzi:
1. Czy wyraża Pan/Pani zgodę, żeby na jeziorze Studzieniczno-Kłączno-Ryńskie
mogły pływać łodzie motorowe napędzane silnikiem spalinowym?
o Tak
o Nie

2. Czy wyraża Pan/Pani zgodę, żeby na jeziorze Studzieniczno-KłącznoRyńskie mogły pływać skutery wodne napędzane silnikiem spalinowym?
o Tak
o Nie

Jeżeli na powyższe Pytania udzielił Pan/Pani, chociaż jednej twierdzącej odpowiedzi
proszę, odpowiedzieć na dwa poniższe pytania.

3. W których dniach mógłby pływać sprzęt wodny napędzany silnikiem
spalinowym na jeziorze Studzieniczno-Kłączno-Ryńskie (można zaznaczyć
kilka odpowiedzi).
o Poniedziałek
o Wtorek
o Środa
o Czwartek
o Piątek
o Sobota
o Niedziela
o Żadna z powyższych

4. Według Pana/Pani zdania ile godzin dziennie (w przedziale czasowym od
godz. 12:00 do 19:00) można korzystać z jeziora na pływanie sprzętem
wodnym napędzanym silnikiem spalinowym? (proszę zaznaczyć jedną
odpowiedź).
o 2 – 3 godziny
o 4 – 5 godzin
o 6 – 7 godzin
o Żadna z powyższych

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

