
ZARZĄDZENIE NR 249/ 2020 
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK 

z dnia 18 czerwca 2020 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących oceny stanu zieleni miejskiej 
na terenie miasta Suwałk. 

Na podstawie art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) oraz uchwały nr XXIX/274/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 listopada 
2008 r. w sprawie okreslenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych 
z mieszkańcami Gminy Miejskiej Suwałki zarządzam co nastepuje: 

§ 1. Prezydent Miasta Suwałk ogłasza konsultacje dotyczące oceny stanu  zieleni miejskiej na 
terenie miasta Suwałk 

§ 2. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w terminie  od  1 lipca do 31 lipca 2020 r. 
§ 3. 1.  Ocena stanu zieleni miejskiej następuje na podstawie wypełnionej ankiety stanu zieleni 

na terenie miasta Suwałk, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia udostępnionej 
mieszkańcom na stronie internetowej www.um.suwalki.pl  , www.zdiz.suwalki.pl  i w 
Dwutygodniku Suwalskim. 

2. Wypełnione ankiety należy dostarczyć do dnia 31 lipca  2020 r. do Kancelarii Ogólnej 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki lub elektronicznie pod 
adresem osgk@um.suwalki.pl 

§ 4. Celem konsultacji społecznych jest włączenie mieszkańców w proces kreowania zieleni 
miejskiej w Suwałkach. 

§ 5. Informacje o konsultacjach społecznych i ich wynikach będą zamieszczone na stronie 
internetowej www.um.suwalki.pl/mieszkaniec/obywatelskie-suwalki  w zakładce Konsultacje 
społeczne 

§ 6. Zasięg terytorialny konsultacji społecznych obejmuje Miasto Suwałki. 
§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Komunalnej. 
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

  
 

Prezydent Miasta Suwałk 
 
 

Czesław Renkiewicz 
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ANKIETA STANU ZIELENI NA TERENIE MIASTA SUWAŁK 

 Władze Miasta czynią starania, by poprawić warunki życia mieszkańców i doskonalić jakość 
oferowanych im usług. Jednym z czynników wpływających na poziom życia w mieście jest dostępność i 
atrakcyjność terenów zielonych. By korzystanie z miejskich terenów spełniało oczekiwania 
mieszkańców, zapraszamy do wypełnienia ankiety na temat zieleni miejskiej w naszym mieście. 
 Ankieta jest całkowicie anonimowa i dobrowolna. Państwa odpowiedzi pozwolą poznać potrzeby 
mieszkańców i wskazać kierunki utrzymania zieleni w mieście. 

 Z góry dziękujemy za rzetelne udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania. Wypełnienie ankiety 
zajmie około 5 minut. 

 

1. Czy zieleń w mieście jest utrzymywana na właściwym poziomie ? 

a) tak 

b) nie, dlaczego: .………………………………….…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) nie mam zdania 

2. Jak ocenia Pani/Pan poziom utrzymania terenów zielonych na wymienionych poniżej 
obszarach miasta ? (3 bardzo dobrze, 2 dobrze, 1 źle, 0 nie mam zdania) 

 Osiedle Północ I  

 

 Osiedle Północ II 

 

 Osiedle Kamena 

 

 Centrum miast (osiedle E. Plater, ul Noniewicza, Osiedle II, ul. Kościuszki) 

 

 Południowa część miasta 

 

 Zachodnia część miasta 

 

3. Czy odpowiada Pani/Panu stan utrzymania zieleńców w ścisłym centrum miasta tj. 
Park Konstytucji 3 Maja i Plac Marii Konopnickiej? (koszenie raz w tygodniu)  

a) tak 

b) nie, dlaczego:..………………………………….…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Załącznik do zarządzenia Nr 249/ 2020

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 18 czerwca 2020 r.
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c) nie mam zdania 

4. Czy odpowiada Pani/Panu stan utrzymania zieleńców na pozostałym terenie miasta 
Suwałki? (koszenie cztery razy w sezonie )  

a) tak 

b) nie, dlaczego: …………………………………….…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) nie mam zdania 

5. Jaki model terenów zielonych chciałaby Pani/Pan, aby był realizowany  
w mieście Suwałki mając świadomość, że koszt utrzymania łąki kwiatowej jest 
wielokrotne wyższy niż koszt utrzymania zwykłego trawnika. 

a) trawniki  

 

b) łąka kwietna  

 

c)inne formy – jakie      ……………………………………… 

 

d) nie mam zdania 

 

6. Czy jest Pani/Pan za tym, aby tereny zielone były utrzymywane w formie 

a) trawnika koszonego 

 

 

 

 

b) trawnika nie koszonego 

 

 

 

c) łąki kwiatowej  

 

 

W fazie kwitnienia – po przekwitnieniu 

 

Zdjęcie trawnika koszonego 

(wersja dlla gazety – zdjęcia duże 

Wersja dla strony internetowej – zdjęcia z 

możliwością powiększenia 

Zdjęcie trawnika nie koszonego 

Zdjęcie łąki kwiatowej 

 W fazie kwitnienia 

 Po przekwitnieniu 
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7. Gdzie według Pani/Pana należy wykonać „łąki kwiatowe” w mieście Suwałki? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8. Czy odpowiada Pani/Panu stan utrzymania rabat kwiatowych na terenie miasta 
Suwałki?  

a) tak 

b) nie, dlaczego: ………………………………….……………………………..……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) nie mam zdania 

9. Czy uważa Pani/Pan, że w mieście powinno być więcej rabat kwiatowych, a jeżeli tak 
to gdzie? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

10. Czy uważa Pani/Pan, że w mieście jest za dużo donic z kwiatami i że część z nich                   
powinna zostać zlikwidowana, a jeżeli tak to gdzie? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

11. Gdzie według Pani/Pana należy wykonać dodatkowe nasadzenia drzew w mieście      
Suwałki?  

……………….…………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12.Jakie gatunki drzew, z wymienionych poniżej zadaniem Pani/Pana powinny być  
sadzone w Suwałkach (proszę zaznaczyć X tylko 4 elementy)   

 lipa  

 

 kasztanowiec 

 

 klon 

 

 jarząb (jarzębina) 

 

 robinia (akacja) 

 

 wierzba 

 

 świerk 
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 brzoza 

 

 inne (jakie)  ……………….. 

 

13. W jaki sposób, zdaniem Pani/Pana powinny być zagospodarowane ronda  

w   Suwałkach 

 Tylko trawniki  

 

 Rabaty kwiatowe 

 

 Krzewy i drzewa niskopienne 

 

 Elementy małej architektury) 

 

 robinia (akacja) 

 

 wierzba 

 

 brzoza 

 

 inne  (podać propozycje )   ………………………………………….………………….. 

 

………………………………………………………………………………………….. 

      14.  Płeć respondenta  

a) kobieta 

b) mężczyzna  

      15. Wiek respondenta 

a) 18-31 

b) 31- 40 

c) 41-50 

d) 51-65 

e) powyżej 65 
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