
Raport z badań

Miejski Obszar Funkcjonalny Suwałk



Cel i metodologia badań

Badanie mieszkańców miasta Suwałki: „Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Miasto” (N=1175).

Badanie mieszkańców gminy Suwałki: „Gmina Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Gminę” (N=66).

Badanie osób młodych: „Badania atrakcyjności miasta Suwałki i gminy Suwałki do życia i rozwoju osób młodych” 
(N=139).

Metoda: ankieta internetowa CAWI uzupełniona tradycyjną dystrybucją kwestionariusza i wprowadzeniem danych 
do systemu elektronicznego.

Cel główny: pozyskanie opinii różnych grup mieszkańców MOF Suwałk dotyczących spraw społecznych, 
gospodarczych i środowiskowo-przestrzennych na potrzeby opracowania strategii ponadlokalnej MOF Suwałk.



Mieszkańcy Suwałk

Wyniki ankiety: „Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Miasto” (N=1175).



Respondenci

Płeć
Wykształcenie

Wyniki ankiety: „Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Miasto” (N=1175)



1. Czy ogólnie rzecz biorąc, Miasto Suwałki jest Państwa zdaniem 
dobrym miejscem do życia i rozwoju?

Wyniki ankiety: „Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Miasto” (N=1175)



2. Co jest silną stroną 
(plusem), a co słabą stroną 
(minusem) Miasta Suwałki? 
(część 1)

Wyniki ankiety: „Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Miasto” (N=1175)



3. Co jest silną stroną 
(plusem), a co słabą stroną 
(minusem) Miasta Suwałki? 
(część 2)

Wyniki ankiety: „Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Miasto” (N=1175)



4. Gdyby Miasto otrzymało bardzo dużo środków – np. 500 mln zł 
na dowolny cel publiczny, i moglibyście Państwo zdecydować na 
co wydać te pieniądze, to w jaki sposób byście je 
zagospodarowali? 

Proszę wymienić inwestycje, projekty, działania, które wg 
Państwa są kluczowe dla rozwoju miasta.

Otrzymano 606 odpowiedzi.

Wyniki ankiety: „Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Miasto” (N=1175)



Najwięcej wskazań (ok. 25 procent) dotyczyło oczekiwanych działań związanych z 
rozwojem szeroko rozumianej infrastruktury komunikacyjnej i miejskiej. Postulaty 
dotyczyły rozbudowy lotniska pod kątem lotów pasażerskich, modernizacji lub budowy 
nowych dworców PKP i PKS, rozwoju połączeń kolejowych i drogowych z pozostałymi 
częściami kraju (zwłaszcza dużymi miastami), rozwoju lokalnej sieci drogowej 
(dokończenie trasy wschodniej, obwodnica Suwałk) obejmującej również ścieżki 
rowerowe, chodniki, parkingi, poprawę bezpieczeństwa przejść dla pieszych oraz 
poprawę estetyki zabudowy miejskiej (zwłaszcza centrum miasta).

Wyniki ankiety: „Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Miasto” (N=1175)

4. Gdyby Miasto otrzymało bardzo dużo środków – np. 500 mln zł na dowolny cel publiczny, i moglibyście 
Państwo zdecydować na co wydać te pieniądze, to w jaki sposób byście je zagospodarowali? 

Proszę wymienić inwestycje, projekty, działania, które wg Państwa są kluczowe dla rozwoju miasta.



Wskazania związane z rekreacją i sportem stanowiły ok. 22 procent. Postulaty dotyczyły 
poprawy jakości przestrzeni miejskich służących rekreacji, dostosowania ich do potrzeb 
różnych grup (dzieci, młodzieży, seniorów), zwiększenia liczby terenów zielonych, 
budowy nowych i modernizacji istniejących obiektów sportowych (boiska, baseny, korty 
tenisowe), placów zabaw dla dzieci, wybiegów dla psów, modernizacji muszli 
koncertowej, budowy skateparku, parku rozrywki, tężni solankowej, uatrakcyjnienia 
plaży miejskiej, utworzenia miejsca spotkań dla młodzieży, zagospodarowania brzegów 
rzeki (ścieżka rowerowa, tereny rekreacyjne, amfiteatr), utworzenia ZOO, Grodu 
Jaćwingów.

Wyniki ankiety: „Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Miasto” (N=1175)

4. Gdyby Miasto otrzymało bardzo dużo środków – np. 500 mln zł na dowolny cel publiczny, i moglibyście 
Państwo zdecydować na co wydać te pieniądze, to w jaki sposób byście je zagospodarowali? 

Proszę wymienić inwestycje, projekty, działania, które wg Państwa są kluczowe dla rozwoju miasta.



Wskazania ze sfery edukacji stanowiły ok. 11 procent. Najczęściej pojawiające się 
propozycje dotyczyły poprawy infrastruktury edukacyjnej obejmującej modernizację 
budynków i doposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne, poprawy jakości 
kształcenia na poziomie wyższym (rozwój funkcjonującej szkoły i utworzenie nowych), 
rozwoju oferty zajęć pozalekcyjnych, poprawy oferty edukacyjnej dla dorosłych, poprawy 
dostępności żłobków i przedszkoli, uruchomienia szkoły sportowej.

Wyniki ankiety: „Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Miasto” (N=1175)

4. Gdyby Miasto otrzymało bardzo dużo środków – np. 500 mln zł na dowolny cel publiczny, i moglibyście 
Państwo zdecydować na co wydać te pieniądze, to w jaki sposób byście je zagospodarowali? 

Proszę wymienić inwestycje, projekty, działania, które wg Państwa są kluczowe dla rozwoju miasta.



Wyniki ankiety: „Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Miasto” (N=1175)

4. Gdyby Miasto otrzymało bardzo dużo środków – np. 500 mln zł na dowolny cel publiczny, i moglibyście 
Państwo zdecydować na co wydać te pieniądze, to w jaki sposób byście je zagospodarowali? 

Proszę wymienić inwestycje, projekty, działania, które wg Państwa są kluczowe dla rozwoju miasta.

Wskazania dotyczące poprawy warunków pracy i płacy oraz rozwoju przedsiębiorczości stanowiły ok. 8 

procent. Najczęściej pojawiającymi się propozycjami było utworzenie nowych terenów inwestycyjnych, 

przyciągniecie firm ze sfery nowoczesnych technologii, zwiększenie dostępności powierzchni biurowych, 

poprawy warunków płacowych, lepszego powiązania edukacji z potrzebami rynku pracy.

Wskazania dotyczące opieki zdrowotnej stanowiły ok. 7 procent. Dotyczyły głównie poprawy dostępności 

specjalistów, rozwoju programów profilaktycznych, poprawy jakości funkcjonowania szpitala.

Wskazania dotyczące sfery ekologii, OZE i gospodarki odpadami stanowiły ok. 6 procent. Postulaty 

dotyczyły głównie zwiększenia udziału OZE w lokalnym bilansie energetycznym, budowy spalarni odpadów, 

podłączenia nowych budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, ograniczenie smogu poprzez wymianę 

pieców węglowych, lokalizacja w Suwałkach małego reaktora atomowego.



Wyniki ankiety: „Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Miasto” (N=1175)

4. Gdyby Miasto otrzymało bardzo dużo środków – np. 500 mln zł na dowolny cel publiczny, i moglibyście 
Państwo zdecydować na co wydać te pieniądze, to w jaki sposób byście je zagospodarowali? 

Proszę wymienić inwestycje, projekty, działania, które wg Państwa są kluczowe dla rozwoju miasta.

Wskazania dotyczące rozwoju lokalnej komunikacji publicznej stanowiły ok. 5 procent. Dotyczyły one 
głównie zwiększenia zasięgu ilości połączeń, modernizacji taboru autobusowego również o pojazdy 
elektryczne i hybrydowe. Pojawiały się również postulaty dotyczące uruchomienia połączeń tramwajowych 
oraz darmowej komunikacji dla mieszkańców.

Wskazania ze sfery kultury i rozrywki stanowiły ok. 4 procent. Dotyczyły głównie budowy biblioteki 
miejskiej, poszerzenia oferty kulturalnej dla mieszkańców, zwiększania dostępu do kultury wyższej (teatr, 
opera, koncerty).



Wyniki ankiety: „Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Miasto” (N=1175)

4. Gdyby Miasto otrzymało bardzo dużo środków – np. 500 mln zł na dowolny cel publiczny, i moglibyście 
Państwo zdecydować na co wydać te pieniądze, to w jaki sposób byście je zagospodarowali? 

Proszę wymienić inwestycje, projekty, działania, które wg Państwa są kluczowe dla rozwoju miasta.

Wskazania ze sfery pomocy społecznej stanowiły ok. 3 procent wskazań. Odpowiedzi dotyczyły głównie 
zwiększenia działań na rzecz seniorów obejmujących domy opieki, kluby, dostosowanie przestrzeni 
publicznej, programy aktywizacji, projekty międzypokoleniowe. Pojawiały się też postulaty przeciwdziałania 
patologiom społecznym i pomocy osobom z niepełnosprawnościami (dom opieki dla osób z autyzmem, 
rozwój kształcenia specjalnego i ekonomii społecznej). Dopłaty do mediów dla najuboższych, programy dla 
bezrobotnych.

Wskazania ze sfery mieszkalnictwa stanowiły ok. 3 procent. Odpowiedzi dotyczyły głównie zwiększenia puli 
mieszkań komunalnych oraz działań na rzecz większej dostępności cenowej mieszkań komercyjnych.



Wyniki ankiety: „Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Miasto” (N=1175)

4. Gdyby Miasto otrzymało bardzo dużo środków – np. 500 mln zł na dowolny cel publiczny, i moglibyście 
Państwo zdecydować na co wydać te pieniądze, to w jaki sposób byście je zagospodarowali? 

Proszę wymienić inwestycje, projekty, działania, które wg Państwa są kluczowe dla rozwoju miasta.

Pozostałe wskazania dotyczyły takich sfer jak rozwój oferty handlowej (nowe centra handlowe oferujące 
niedostępne obecnie w Suwałkach marki), bezpieczeństwo (budowa schronów, instalacja monitoringu, 
przeciwdziałanie przestępczości), turystyka (ogólnie rozumiana poprawa oferty turystycznej, większa 
promocja Suwałk jako miejsca atrakcyjnego turystycznie), poprawa stanu finansów publicznych (spłata 
zadłużenia samorządu), wzrost partycypacji mieszkańców, usługi dla zwierząt (cmentarz dla zwierząt, 
darmowe programy sterylizacji, schronisko dla zwierząt), rozwój internetu światłowodowego, utrzymanie 
ulic i przestrzeni publicznych (sprzątanie, odśnieżanie), rozwój współpracy z Litwą.



5. Wielu mieszkańców Gminy Suwałki pracuje oraz korzysta z usług publicznych (np. 
rekreacja, sport, kultura, inne) oraz komercyjnych w mieście Suwałki, z kolei mieszkańcy 
miasta Suwałk korzystają z walorów turystyczno-przyrodniczych gminy Suwałki. Miasto i 
Gmina są w wielu obszarach ze sobą powiązane. 

W jaki sposób wg Państwa: Gmina i Miasto powinny współpracować, jakie realizować 
wspólne inwestycje lub projekty, aby podnosić jakość życia społeczno-gospodarczego i 
środowiskowego na obszarze obydwu samorządów?

Otrzymano 413 odpowiedzi.

Wyniki ankiety: „Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Miasto” (N=1175)



Wyniki ankiety: „Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Miasto” (N=1175)

5. W jaki sposób wg Państwa: Gmina i Miasto powinny współpracować, jakie realizować wspólne 
inwestycje lub projekty, aby podnosić jakość życia społeczno-gospodarczego i środowiskowego na 
obszarze obydwu samorządów?

Najwięcej wskazań respondentów dotyczyło wspólnych działań w zakresie infrastruktury 
drogowej (ok. 19 procent) obejmującej modernizację i rozbudowę sieci ścieżek 
rowerowych i dróg oraz budowy parkingów, w tym wielopoziomowych. 

Na wspólne działania w sferze rekreacji i sportu wskazywało ok. 15 procent 
respondentów. Propozycje dotyczyły tworzenia takich obiektów jak parki, opera leśna, 
kąpieliska i plaże, miejsca wypoczynku i rekreacji, wybiegi dla psów, ścieżki spacerowe, 
miejsca na ognisko oraz zagospodarowania terenów pożwirowych w Sobolewie, 
zagospodarowania plaży w Krzywym, zagospodarowania brzegów Czarnej Hańczy, 
darmowy wstęp do WPN i innych atrakcji dla mieszkańców



Wyniki ankiety: „Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Miasto” (N=1175)

5. W jaki sposób wg Państwa: Gmina i Miasto powinny współpracować, jakie realizować wspólne 
inwestycje lub projekty, aby podnosić jakość życia społeczno-gospodarczego i środowiskowego na 
obszarze obydwu samorządów?

Wskazania ze sfery transportu publicznego stanowiły ok. 13 procent wskazań, które dotyczyły głównie 
utworzenia zintegrowanego systemu transportu publicznego, zwiększenia ilości połączeń autobusowych, 
rozszerzenia systemu SUWER na teren gminy oraz organizacji dojazdów do atrakcji turystycznych i miejsc 
rekreacji.

Wskazania dotyczące sfery kultury i rozrywki stanowiły ok. 13 procent. Propozycje odnosiły się głównie do 
organizacji wspólnych imprez dla różnych grup odbiorców, opracowania wspólnego kalendarza wydarzeń i 
organizacji transportu na imprezy kulturalne w mieście dla mieszkańców gminy.

Sfery turystyki dotyczyło ok. 12 procent wskazań. Odnosiły się one do rozwoju oferty turystycznej, promocji 
turystycznych walorów regionu, transportu do atrakcji turystycznych (meleksy, bryczki), rozwoju 
agroturystki, wykorzystania potencjału lokalnych zabytków, odbudowy ośrodka PTTK nad Wigrami, rozwoju 
infrastruktury hotelowej, budowy punktów widokowych.



Wyniki ankiety: „Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Miasto” (N=1175)

5. W jaki sposób wg Państwa: Gmina i Miasto powinny współpracować, jakie realizować wspólne 
inwestycje lub projekty, aby podnosić jakość życia społeczno-gospodarczego i środowiskowego na 
obszarze obydwu samorządów?

Wskazania dotyczące zacieśnienia współpracy między gminą i miastem stanowiły 8 procent wskazań. 
Dotyczyły uruchomienia wspólnego biura pozyskującego środki zewnętrzne, poprawy koordynacji działań 
związanych z realizacją projektów do mieszkańców obu podmiotów.

Wskazania dotyczące ekologii, OZE i gospodarki odpadami stanowiły ok. 4 procent wskazań. Propozycje 
dotyczyły wspólnych projektów edukacji ekologicznej, spalarni odpadów, zwiększenia udziału OZE w 
lokalnym bilansie energetycznym.

Wskazania ze sfery poprawy warunków pracy i płacy oraz rozwoju przedsiębiorczości stanowiły 4 procent. 
Postulaty dotyczyły tworzenia nowych terenów inwestycyjnych, przyciągania nowych inwestorów i tworzenia 
nowych miejsc pracy, utworzenia kooperatywy spożywczej.



Wyniki ankiety: „Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Miasto” (N=1175)

5. W jaki sposób wg Państwa: Gmina i Miasto powinny współpracować, jakie realizować wspólne 
inwestycje lub projekty, aby podnosić jakość życia społeczno-gospodarczego i środowiskowego na 
obszarze obydwu samorządów?

Pozostałe wskazania dotyczyły edukacji (ułatwienie mieszkańcom gminy korzystania z infrastruktury 
edukacyjnej miasta - żłobki, przedszkola, szkoły, wspólne programy dla szkół miasta i gminy), zdrowia 
(wspólne projekty, np. pogotowie stomatologiczne, dowóz seniorów do ośrodków zdrowia), usług dla 
zwierząt (cmentarz dla zwierząt, programy sterylizacji zwierząt), pomocy społecznej (projekty dla osób z 
niepełnosprawnościami, seniorów), rozbudowy sieci wodno- kanalizacyjnej, bezpieczeństwa (zwiększenia 
liczby ratowników wodnych), wspólnych programów dla mieszkańców miasta i gminy (objęcie mieszkańców 
gminy Suwalską Kartą Mieszkańca)



6. W jakim stopniu realizacja 
poniższych zadań w 
dziedzinie „Jakość życia” jest 
według Państwa istotna dla 
rozwoju Suwałk w 
perspektywie roku 2030?

Wyniki ankiety: „Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Miasto” (N=1175)



7. Proszę wskazać własne propozycje zadań w dziedzinie „Jakość życia”, 
które wg Państwa są kluczowe dla rozwoju Suwałk w perspektywie roku 
2030.

Uzyskano 405 odpowiedzi.

Wyniki ankiety: „Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Miasto” (N=1175)



Wyniki ankiety: „Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Miasto” (N=1175)

7. Proszę wskazać własne propozycje zadań w dziedzinie „Jakość życia”, które wg Państwa są kluczowe dla 
rozwoju Suwałk w perspektywie roku 2030. 

Najwięcej wskazań (ok. 16 procent) dotyczyło obszaru infrastruktury komunikacyjnej i miejskiej. Postulaty 
dotyczyły rozbudowy i modernizacji ścieżek rowerowych (budowa ścieżek wzdłuż Czarnej Hańczy, w otulinie 
WPN, do Jeleniewa, do Nowej Wsi), dróg (przedłużenie ul. Szpitalnej do ul. Krasickiego, budowa ronda przy 
skrzyżowaniu ul. Szpitalnej i Krzywólka, zakończenie remontu ul. Kościuszki), chodników i parkingów, 
poprawy bezpieczeństwa przejść dla pieszych, separacji ruchu rowerowego, pieszego i samochodowego, 
rozbudowy sieci połączeń kolejowych i drogowych z innymi dużymi miastami, rozbudowy lotniska i 
uruchomienia połączeń pasażerskich, rewitalizacji i poprawy estetyki budynków, zwłaszcza w centrum 
miasta, likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, poprawy estetyki i funkcjonalności 
budynków wielorodzinnych zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe.

Obszaru związanemu ze sportem i rekreacją dotyczyło ok. 15 procent wskazań. Postulaty odnosiły się do 
zwiększenia liczby zielonych terenów rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych (zagospodarowanie 
brzegów Czarnej Hańczy), budowy placów zabaw, obiektów sportowych, parków tematycznych (Park 
Jaćwingów), amfiteatru, zwiększenia liczby obiektów gastronomicznych przy terenach rekreacyjnych.



Wyniki ankiety: „Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Miasto” (N=1175)

7. Proszę wskazać własne propozycje zadań w dziedzinie „Jakość życia”, które wg Państwa są kluczowe dla 
rozwoju Suwałk w perspektywie roku 2030. 

Obszaru ochrony zdrowia dotyczyło ok. 14 procent wskazań. Postulaty odnosiły się do poprawy dostępu do 
specjalistów (pediatra, psycholog, psychiatra ginekolog, stomatolog, ortodonta), uruchomienia 
całodobowego pogotowia stomatologicznego i ortopedyczno-chirurgicznego, poprawy jakości 
funkcjonowania szpitala, zwiększenia liczby i zasięgu programów profilaktycznych (profilaktyka zdrowia 
psychicznego); poprawy dostępności do aptek.

Obszaru kultury i rozrywki dotyczyło ok. 9 procent wskazań. Postulaty dotyczyły budowy nowoczesnej 
biblioteki/mediateki, organizacji imprez kulturalnych dostosowanych do potrzeb różnych grup wiekowych, 
przywrócenia MDK.

Obszaru edukacji dotyczyło ok. 8 procent wskazań. Postulaty dotyczyły poprawy stanu technicznego 
placówek oświatowych (rozbudowa SP4, orliki przy szkołach, parkingi kiss and ride przy szkołach), poprawy 
dostępu do żłobków i przedszkoli, zwiększenia oferty zajęć pozalekcyjnych, nauki języków obcych, 
dostosowania szkolnictwa do rynku pracy, poprawy oferty szkoły wyższej (rozbudowa kierunków 
informatycznych).



Wyniki ankiety: „Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Miasto” (N=1175)

7. Proszę wskazać własne propozycje zadań w dziedzinie „Jakość życia”, które wg Państwa są kluczowe dla 
rozwoju Suwałk w perspektywie roku 2030. 

Obszaru pomocy społecznej dotyczyło ok. 8 procent wskazań. Postulaty dotyczyły zwiększenia oferty dla 
seniorów (rozbudowa DPS Kalina lub budowa nowego, nowocześniejszego domu opieki, ułatwień dla 
seniorów związanych z udziałem w życiu lokalnej społeczności), wsparcia psycho-społecznego i materialnego 
dla osób i rodzin w trudnej sytuacji, rozbudowa oferty dla dzieci, młodzieży i dorosłych z 
niepełnosprawnościami.

Obszaru ekologii i OZE dotyczyło ok. 7 procent wskazań. Postulaty dotyczyły poprawy jakości powietrza 
poprzez zmniejszenie liczby pieców węglowych w domach jednorodzinnych, zwiększenie udziału OZE w 
lokalnym bilansie energetycznym (fotowoltaika, budowa elektrowni wodnej, geotermia), zwiększenia liczby 
punktów ładowania pojazdów elektrycznych, budowy nowej oczyszczalni ścieków), ograniczenia ruchu 
samochodów w centrum miasta.

Obszaru poprawy warunków pracy i płacy i rozwoju przedsiębiorczości dotyczyło ok. 7 procent wskazań. 
Postulaty dotyczyły podniesienia poziomu wynagrodzeń, przyciągnięcia inwestorów z nowoczesnych branż, 
tworzenia nowych terenów inwestycyjnych i miejsc do pracy biurowej.



Wyniki ankiety: „Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Miasto” (N=1175)

7. Proszę wskazać własne propozycje zadań w dziedzinie „Jakość życia”, które wg Państwa są kluczowe dla 
rozwoju Suwałk w perspektywie roku 2030. 

Obszaru funkcjonowania samorządu lokalnego dotyczyło ok. 5 procent wskazań. Postulaty dotyczyły 
poprawy jakości obsługi mieszkańców, zwiększenia poziomu cyfryzacji usług publicznych i zwiększenia 
udziału mieszkańców w procesie podejmowania decyzji, uruchomienia Centrum Usług Społecznych).

Obszaru komunikacji publicznej dotyczyło ok. 5 procent wskazań. Postulaty dotyczyły zwiększenia liczby 
połączeń, dostosowania siatki połączeń do potrzeb mieszkańców, objęcia systemem komunikacji publicznej 
nowych obszarów (rejon ul. Armii Krajowej, Chopina, Szymanowskiego, Szwajcarska), uruchomienia systemu 
hulajnóg na wynajem, bezpłatnej komunikacji publicznej dla mieszkańców.

Obszaru mieszkalnictwa dotyczyło ok. 4 procent wskazań. Postulaty dotyczyły zwiększenia zasobu mieszkań 
komunalnych, budowy mieszkań na wynajem, dopłat do kosztów utrzymania/wynajmu mieszkań dla 
najuboższych.

Pozostałe wskazania dotyczyły konieczności podjęcia działań na rzecz zatrzymania młodych ludzi w 
Suwałkach, bezpieczeństwa (zwieszenie liczby ratowników wodnych, zwiększenie liczby patroli policyjnych, 
rozbudowa systemu monitoringu miejskiego), rozwoju turystyki.



8. W jakim stopniu realizacja 
poniższych zadań w 
dziedzinie „Ochrona 
środowiska” jest według 
Państwa istotna dla rozwoju 
Suwałk w perspektywie roku 
2030?

Wyniki ankiety: „Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Miasto” 
(N=1175)



9. Proszę wskazać własne propozycje zadań w dziedzinie „Ochrona 
środowiska”, które wg Państwa są kluczowe dla rozwoju Suwałk w 
perspektywie roku 2030.

Uzyskano 352 odpowiedzi.

Wyniki ankiety: „Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Miasto” (N=1175)
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9. Proszę wskazać własne propozycje zadań w dziedzinie „Ochrona środowiska”, które wg Państwa są 
kluczowe dla rozwoju Suwałk w perspektywie roku 2030.

Najwięcej wskazań (ok. 21 procent) dotyczyło tworzenia i utrzymywania terenów zielonych. Postulaty 
dotyczyły nasadzeń drzew, tworzenia parków, zieleńców, łąk kwietnych, wzbogacania o elementy roślinne 
obiektów miejskiej architektury (przystanki autobusowe), przebudowy konkretnych fragmentów miastu w 
celu zwiększenia zieleni (Park Marii Konopnickiej, Park Konstytucji 3-go Maja, zagospodarowanie brzegów 
Czarnej Hańczy, modernizacja skweru w rejonie Utrata / Sejneńska / Szkolna, powiększenie skweru przy 
Utrata/Kolejowa poprzez wykupienie terenu myjni, częściowe “rozbetonowanie” terenu wokół Serca Suwałk, 
oraz ul. Muzycznej, budowa skweru przy ul Poznańskiej obok Perły Południa).

Wskazania dotyczące poprawy jakości powietrza stanowiły ok. 18 procent. Postulaty dotyczyły wymiany 
pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła, uruchamiania systemów dopłat do takich wymian, 
monitoringu jakości powietrza oraz spalin emitowanych przez poszczególne budynki, podłączania budynków 
do systemu ogrzewania miejskiego.
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9. Proszę wskazać własne propozycje zadań w dziedzinie „Ochrona środowiska”, które wg Państwa są 
kluczowe dla rozwoju Suwałk w perspektywie roku 2030.

Wskazania dotyczące termomodernizacji budynków i wykorzystania OZE stanowiły ok. 18 procent. 
Postulaty dotyczyły termomodernizacji i wyposażania w instalacje OZE (fotowoltaika, turbiny wiatrowe) 
budynków publicznych, dopłat do termomodernizacji i wyposażania w instalacje OZE dla użytkowników 
indywidulanych, budowy publicznych farm fotowoltaicznych i elektrowni wiatrowych, budowy elektrowni 
wodnej, a także elektrowni atomowej.

Wskazania dotyczące gospodarki odpadami stanowiły ok. 13 procent. Postulaty dotyczyły zwiększenia liczby 
pojemników na odpady, wprowadzenia systemów elektronicznej kontroli segregacji odpadów w budynkach 
wielorodzinnych, wdrożenia systemu recyklomatów oraz budowy spalarni śmieci wspierającej również 
lokalny system energetyczny.

Wskazania dotyczące komunikacji miejskiej stanowiły ok. 7 procent. Postulaty dotyczyły wdrażania 
pojazdów elektrycznych i niskoemisyjnych, rozbudowy siatki połączeń w celu ograniczenia ruchu 
samochodowego, darmowej komunikacji zbiorowej dla mieszkańców, rozbudowy systemu SUWER.
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9. Proszę wskazać własne propozycje zadań w dziedzinie „Ochrona środowiska”, które wg Państwa są 
kluczowe dla rozwoju Suwałk w perspektywie roku 2030.

Wskazania dotyczące programów edukacji ekologicznej stanowiły ok. 7 procent. Postulaty dotyczyły edukacji 
różnych grup wiekowych w zakresie segregacji odpadów, ogrzewania budynków oraz organizowania akcji 
sprzątania terenów zielonych.

Pozostałe wskazania dotyczyły rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej, wymiany oświetlenia na 
energooszczędne, likwidacji wysp ciepła (Plac Marii Konopnickiej), promowania małej retencji (w tym 
programów gromadzenia deszczówki i tworzenia ogrodów deszczowych), modernizacji oczyszczalni ścieków, 
poprawy stanu czystości akwenów (Czarna Hańcza, Zalew Arkadia), budowy stacji ładowania pojazdów 
elektrycznych, zabezpieczenie kopalni i wyrobisk.



10. W jakim stopniu 
realizacja poniższych zadań 
w dziedzinie „Kultura, sport i 
rekreacja” jest według 
Państwa istotna dla rozwoju 
Suwałk w perspektywie roku 
2030?

Wyniki ankiety: „Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Miasto” (N=1175)



11. Proszę wskazać własne propozycje zadań w dziedzinie „Kultura, sport i 
rekreacja”, które wg Państwa są kluczowe dla rozwoju Suwałk w 
perspektywie roku 2030.

Uzyskano 351 odpowiedzi.

Wyniki ankiety: „Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Miasto” (N=1175)



Wyniki ankiety: „Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Miasto” (N=1175)

11. Proszę wskazać własne propozycje zadań w dziedzinie „Kultura, sport i rekreacja”, które wg Państwa 
są kluczowe dla rozwoju Suwałk w perspektywie roku 2030.

Najwięcej wskazań (ok. 26 procent) dotyczyło przedsięwzięć kulturalnych. Postulaty dotyczyły organizacji 
większej liczby wydarzeń plenerowych (koncerty, festiwale, ogólnopolskie imprezy letnie organizowane przez 
rozgłośnie radiowe, Męskie Granie), organizację nowych (festiwale teatralne, festiwale muzyczne) i rozwój 
już funkcjonujących (Suwałki Blues Festiwal, Wajda na Nowo), cyklicznych wydarzeń kulturalnych, wspierania 
lokalnych artystów, rozwoju oferty SOK dla różnych grup wiekowych, poszerzenia oferty kultury wyższej. 
Kilka głosów wskazywało konieczność rezygnacji z Suwałki Blues Festiwal.

Wskazania dotyczące przedsięwzięć związanych ze sportem stanowiły ok. 24 procent. Postulaty dotyczyły 
dofinansowania dla klubów sportowych, promocji poszczególnych dyscyplin sportowych i aktywności 
fizycznej dla różnych grup wiekowych, rozbudowy istniejących obiektów sportowych, doposażenia szkół w 
sprzęt i infrastrukturę sportową oraz organizacji zajęć sportowych dla różnych grup wiekowych. Na uwagę 
zwraca relatywnie duży udział odpowiedzi (ok. 6 procent) wskazujących na zaprzestanie finansowania klubu 
Wigry Suwałki i przeznaczenie tej kwoty na inne przedsięwzięcia sportowe.
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11. Proszę wskazać własne propozycje zadań w dziedzinie „Kultura, sport i rekreacja”, które wg Państwa 
są kluczowe dla rozwoju Suwałk w perspektywie roku 2030.

Wskazania dotyczące budowy nowych dużych obiektów pełniących funkcje kulturalne, sportowe i 
rekreacyjne stanowiły ok. 11 procent. Postulaty dotyczyły budowy biblioteki/mediateki (w tej sprawie było 
kilka głosów przeciwnych), amfiteatru, opery leśnej, aquaparku, toru kartingowego, kompleksu kortów 
tenisowych, lodowiska, parków rozrywki (Park Jaćwingów).

Wskazania dotyczące lepszego zagospodarowania niewykorzystanych dotąd terenów na cele rekreacyjno-
sportowe i kulturalne stanowiły ok. 8 procent. Postulaty dotyczyły zagospodarowania brzegów Czarnej 
Hańczy (ścieżki rowerowe, bulwary, place zabaw, mała gastronomia), zalewu Arkadia, żwirowisk oraz 
budowy placów zabaw, siłowni plenerowych i rozwoju terenów zielonych w różnych częściach miasta.

Pozostałe wskazania dotyczyły darmowego wstępu lub zniżek dla mieszkańców na wydarzenia kulturalne i 
sportowe, lepszej promocji lokalnych wydarzeń kulturalnych i sportowych, wspierania organizacji 
pozarządowych zajmujących się kulturą, sportem i rekreacją oraz rozbudową sieci ścieżek rowerowych i 
systemu SUWER.



12. W jakim stopniu 
realizacja poniższych 
zadań w dziedzinie 
„Przedsiębiorczość i 
rozwój gospodarczy” 
jest według Państwa 
istotna dla rozwoju 
Suwałk w perspektywie 
roku 2030?

Wyniki ankiety: „Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Miasto” 
(N=1175)



13. Proszę wskazać własne propozycje zadań w dziedzinie 
„Przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy”, które wg Państwa są kluczowe 
dla rozwoju Suwałk w perspektywie roku 2030.

Uzyskano 245 odpowiedzi.

Wyniki ankiety: „Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Miasto” (N=1175)
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13. Proszę wskazać własne propozycje zadań w dziedzinie „Przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy”, które 
wg Państwa są kluczowe dla rozwoju Suwałk w perspektywie roku 2030.

Najwięcej wskazań (ok. 27 procent) dotyczyło ułatwień dla młodych przedsiębiorców, rozpoczynających 
swoją pierwszą działalność, tworzących nowe miejsca pracy i wdrażających innowacje. Postulaty dotyczyły 
ulg podatkowych, dopłat, nieodpłatnych szkoleń i doradztwa.

Wskazania dotyczące przyciągnięcia nowych inwestorów stanowiły ok. 10 procent. Postulaty dotyczyły 
zachęcenia do inwestowania w Suwałkach inwestorów ze sfery IT, nowoczesnych technologii, produkcji i 
usług.

Wskazania dotyczące dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy stanowiły ok. 10 procent. 
Postulaty dotyczyły rozwoju szkoły wyższej o wydziały związane z informatyką i automatyką, zwiększenia 
nauczania z zakresu przedsiębiorczości, szkoleń zawodowych dla dorosłych.

Wskazania dotyczące rozwoju turystyki stanowiły ok. 10 procent. Postulaty dotyczyły poprawy oferty 
turystycznej, wykorzystania turystycznego potencjału suwalskich zabytków, lepszego informowania o 
suwalskich atrakcjach turystycznych, poprawy bazy hotelowej.
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13. Proszę wskazać własne propozycje zadań w dziedzinie „Przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy”, które 
wg Państwa są kluczowe dla rozwoju Suwałk w perspektywie roku 2030.

Wskazania dotyczące drobnego handlu stanowiły ok. 10 procent. Postulaty dotyczyły poprawy warunków 
działania dla małych sklepów, tworzenie bazarów, jarmarków, ułatwień dla lokalnych producentów żywności 
w promocji i sprzedaży swoich produktów.

Wskazania dotyczące poprawy komunikacji z resztą kraju stanowiły ok. 7 procent. Postulaty dotyczyły 
rozbudowy lotniska i realizacji lotów pasażerskich, rozbudowy połączeń kolejowych i drogowych z innymi 
dużymi miastami.

Wskazania dotyczące rozwoju Parku Naukowo-Technologicznego stanowiły ok. 7 procent. Postulaty 
dotyczyły intensyfikacji działań związanych z innowacyjnością, realizacji projektów z zakresu OZE i ochroną 
środowiska.

Pozostałe wskazania dotyczyły zwiększenia liczby centrów handlowych, poszerzenia Specjalnej Suwalskiej 
Strefy Ekonomicznej, tworzenia nowych terenów inwestycyjnych, mieszkalnictwa i działań na rzecz 
powrotu absolwentów szkół wyższych do Suwałk.



14. W jakim stopniu 
realizacja poniższych zadań 
w dziedzinie „Transport i 
infrastruktura techniczna” 
jest według Państwa istotna 
dla rozwoju Suwałk w 
perspektywie roku 2030?

Wyniki ankiety: „Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Miasto” 
(N=1175)



15. Proszę wskazać własne propozycje zadań w dziedzinie „Transport i 
infrastruktura techniczna”, które wg Państwa są kluczowe dla rozwoju 
Suwałk w perspektywie roku 2030.

Uzyskano 301 odpowiedzi.

Wyniki ankiety: „Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Miasto” (N=1175)
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15. Proszę wskazać własne propozycje zadań w dziedzinie „Transport i infrastruktura techniczna”, które 
wg Państwa są kluczowe dla rozwoju Suwałk w perspektywie roku 2030.

Największa liczba wskazań (ok. 30 procent) dotyczyła poprawy systemu komunikacji miejskiej. Postulaty 
dotyczyły zwiększenia liczby połączeń (zwłaszcza w dni wolne), uruchamiania nowych połączeń (lepsze 
połączenia osiedli z centrum miasta, os. Północ z ul. Ogrodową, ul. Sikorskiego z centrum miasta, lepsze 
skomunikowanie Zespołu Szkół przy ul. Ogrodowej, skomunikowanie rejonu ul. Szpitalnej i Franciszkańskiej z 
obrzeżami miasta, osiedlem Kamena i strefą ekonomiczną, skomunikowanie rejonu ulic Włoskiej i 
Francuskiej, uruchomienie połączeń z Placu Konopnickiej w kierunku: ul. Noniewicza, ul. Wigierskiej, ul. 24 
Sierpnia (bulwary), ul. Zarzecze (zalewu Arkadia, stadionu miejskiego, Areny Suwałki, zespołu cmentarzy 7 
wyznań),  lepsze skomunikowanie z sąsiednimi miejscowościami: Płociczno, Jeleniewo, Filipów), wymiany 
taboru autobusowego na elektryczny i niskoemisyjny, wdrożenia aplikacji na smartfony dla pasażerów, 
przeprowadzenia audytu potrzeb komunikacyjnych mieszkańców i przeglądu lokalizacji przystanków, 
darmowej komunikacji dla mieszkańców lub wybranych grup (nauczyciele, pielęgniarki służby mundurowe), 
rozbudowy systemu SUWER, włączenie do systemu elektrycznych hulajnóg.
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15. Proszę wskazać własne propozycje zadań w dziedzinie „Transport i infrastruktura techniczna”, które 
wg Państwa są kluczowe dla rozwoju Suwałk w perspektywie roku 2030.

Wskazania dotyczące sieci drogowej stanowiły ok. 16 procent. Postulaty dotyczyły budowy nowych dróg i 
przebudowy istniejących (obwodnica, trasa wschodnia, trasa zachodnia, bezpośrednie połączenie 
Nowomiejska - Noniewicza/Kościuszki pomijając ulice Pułaskiego, budowa ul. Morskiej, Lazurowej, Bałtyckiej, 
zamknięcie przejazdu przez ul. Targową. Przebudowa ul. Kowalskiego, ul. Reja, przebudowa przejazdu 
kolejowego przy ul. Sejneńskiej, połączenie centrum ze strefą ekonomiczną, połączenie ul. Krasickiego z ul. 
Krzywólka, dobudowanie drugiego pasa ruchu na Armii Krajowej i przedłużenie jej przebiegu do ul. Krzywólka 
przez Białą Wodę, polepszenie połączenia drogowego zachodniej części Suwałk z północą, remont 
nawierzchni ul. Pułaskiego, remont ul. Hubala z przedłużeniem do ronda przy ul. Leśnej, budowa mostu / 
tunelu nad torami przy stacji Papiernia, dobudowanie drugiej nitki ul. Utrata (od ronda z ul. Piłsudskiej do 
ronda ul. Leśnej), remont i poszerzenie ul. Franciszkańskiej, połączenie ulic Żniwnej i 1 Maja, dodatkowa 
przeprawa przez rzekę w celu rozładowania korków przy ul. Bulwarowej, rozbudowa dróg osiedlowych, 
poszerzenie do dwóch pasów odcinka od ul. Bulwarowej do E. Plater, przebudowa ronda przy ul. Bydgoskiej, 
zmiana kostki na asfalt na ul. Kościuszki, przebudowa ul. Czarnoziem, poprawa jakości istniejących i budowy 
nowych chodników, poprawa bezpieczeństwa (doświetlenie przejść dla pieszych i dróg, lepsze oznakowanie, 
ustawianie luster).
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15. Proszę wskazać własne propozycje zadań w dziedzinie „Transport i infrastruktura techniczna”, które 
wg Państwa są kluczowe dla rozwoju Suwałk w perspektywie roku 2030.

Wskazania dotyczące komunikacji z innymi miastami (Gdańsk, Warszawa, Białystok, Kraków, Augustów, Ełk, Gołdap, 
Olecko, Sejny, Wiżajny) stanowiły ok. 14 procent. Postulaty dotyczyły rozwoju połączeń kolejowych, autobusowych oraz 
drogowych z tymi ośrodkami.

Wskazania dotyczące rozwoju sieci ścieżek rowerowych stanowiły ok. 12 procent. Postulaty dotyczyły budowy nowych 
ścieżek (Suwałki - Potasznia, Suwałki - Augustów, Suwałki - Okuniowiec, Suwałki - Szwajcaria, Płociczno - Bryzgiel, przy ul. 
Piaskowej, przy ul. Chopina, przy ul Różanej, wzdłuż Czarnej Hańczy) i łączenia ich w jeden system oraz poprawy jakości 
istniejących.

Wskazania dotyczące budowy/modernizacji dworca PKP i PKS stanowiły ok. 9 procent. 

Wskazania dotyczące rozbudowy lotniska stanowiły ok. 5 procent.

Pozostałe wskazania dotyczyły rozbudowy sieci ciepłowniczej, gazowej i wodno-kanalizacyjnej, budowy parkingów 
podziemnych i wielopoziomowych, poprawy planowania przestrzennego, udziału mieszkańców w planowaniu 
inwestycji, obszaru płatnego parkowania (zarówno powiększenia, jak i ograniczenia strefy), zakazu wjazdu samochodów 
ciężarowych do miasta, dostępu do internetu światłowodowego, stacji ładowania pojazdów elektrycznych.



Mieszkańcy Gminy Suwałki

Wyniki ankiety: „Gmina Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Gminę” (N=66).



Respondenci

Płeć Wykształcenie

Wyniki ankiety: „Gmina Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Gminę” (N=66)



1. Czy ogólnie rzecz biorąc, Gmina Suwałki jest Państwa zdaniem 
dobrym miejscem do życia i rozwoju?

Wyniki ankiety: „Gmina Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Gminę” (N=66)



2. Co jest silną stroną 
(plusem), a co słabą stroną 
(minusem) Gminy Suwałki? 
(część 1)



3. Co jest silną stroną 
(plusem), a co słabą stroną 
(minusem) Gminy Suwałki? 
(część 2)



4. Gdyby Gmina otrzymało bardzo dużo środków – np. 500 mln zł 
na dowolny cel publiczny, i moglibyście Państwo zdecydować na 
co wydać te pieniądze, to w jaki sposób byście je 
zagospodarowali? 

Proszę wymienić inwestycje, projekty, działania, które wg 
Państwa są kluczowe dla rozwoju miasta.

Otrzymano 57 odpowiedzi.

Wyniki ankiety: „Gmina Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Gminę” (N=66)



Najwięcej wskazań (ok. 29 procent) dotyczyło szeroko rozumianej infrastruktury 
gminnej. Postulaty dotyczyły poprawy jakości dróg (zmiana nawierzchni szutrowej na 
asfalt, usuwanie ubytków, poszerzenie o pobocza, oświetlenie) i chodników, rozbudowy 
sieci ścieżek rowerowych, budowy parkingów, rozbudowy sieci kanalizacyjnej, 
doinwestowania zachodniej części gminy.

Wyniki ankiety: „Gmina Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Gminę” (N=66)

4. Gdyby Gmina otrzymała bardzo dużo środków – np. 500 mln zł na dowolny cel publiczny, i moglibyście 
Państwo zdecydować na co wydać te pieniądze, to w jaki sposób byście je zagospodarowali? 

Proszę wymienić inwestycje, projekty, działania, które wg Państwa są kluczowe dla rozwoju miasta.



Wskazania dotyczące sfery rekreacji i sportu stanowiły ok. 16 procent. Postulaty dotyczyły budowy 
placów zabaw, siłowni plenerowych, parku linowego, tężni, organizacji miejsc spotkań dla mieszkańców, 
organizacji plaż publicznych, zagospodarowania terenów pożwirowych, zagospodarowania zalewu 
Arkadia, montażu automatów z workami na psie nieczystości w miejscach publicznych, pielęgnacji 
terenów zielonych.

Wskazania dotyczące sfery edukacji stanowiły ok. 12 procent. Postulaty dotyczyły uruchamiania żłobków i 
przedszkoli, poprawy stanu budynków szkolnych, organizacji dowozu dla dzieci uczących się w mieście, 
budowy miasteczka ruchu drogowego i basenu w Przebrodzie, zaprzestania łączenia klas w szkołach.

Wskazania dotyczące rozwoju turystyki stanowiły ok. 10 procent. Postulaty dotyczyły rozwoju bazy 
noclegowej, dopłat dla mieszkańców prowadzących działalność turystyczną, promocji walorów 
turystycznych gminy, rozwoju agroturystyki.

Wyniki ankiety: „Gmina Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Gminę” (N=66)

4. Gdyby Gmina otrzymała bardzo dużo środków – np. 500 mln zł na dowolny cel publiczny, i moglibyście 
Państwo zdecydować na co wydać te pieniądze, to w jaki sposób byście je zagospodarowali? 

Proszę wymienić inwestycje, projekty, działania, które wg Państwa są kluczowe dla rozwoju miasta.



Wskazania dotyczące ochrony środowiska i OZE stanowiły ok. 8 procent. Postulaty 
dotyczyły wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła i poprawy jakości 
powietrza, dopłat do instalacji OZE w budynkach jednorodzinnych i budowy 
przydomowych oczyszczalni, zarybiania wód.

Wskazania dotyczące rozwoju sieci komórkowej i internetu światłowodowego 
stanowiły ok. 8 procent.

Wyniki ankiety: „Gmina Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Gminę” (N=66)

4. Gdyby Gmina otrzymała bardzo dużo środków – np. 500 mln zł na dowolny cel publiczny, i moglibyście 
Państwo zdecydować na co wydać te pieniądze, to w jaki sposób byście je zagospodarowali? 

Proszę wymienić inwestycje, projekty, działania, które wg Państwa są kluczowe dla rozwoju miasta.



Wskazania dotyczące transportu publicznego stanowiły ok. 4 procent. Postulaty dotyczyły organizacji 
nowych połączeń (SSE, lokalizacje poza gminą).

Wskazania dotyczące kultury i rozrywki stanowiły ok. 4 procent. Postulaty dotyczyły organizacji imprez 
kulturalnych, dostępu do kultury wysokiej, budowy planetarium.

Wskazania dotyczące ochrony zdrowia stanowiły ok. 4 procent. Postulaty dotyczyły budowy ośrodka 
zdrowia w gminie, skrócenia okresu oczekiwania do lekarzy specjalistów.

Pozostałe wskazania dotyczyły bezpieczeństwa, dostępności mieszkań, tworzenia nowych miejsc pracy, 
pomocy społecznej (dom opieki dla seniorów).

Wyniki ankiety: „Gmina Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Gminę” (N=66)

4. Gdyby Gmina otrzymała bardzo dużo środków – np. 500 mln zł na dowolny cel publiczny, i moglibyście 
Państwo zdecydować na co wydać te pieniądze, to w jaki sposób byście je zagospodarowali? 

Proszę wymienić inwestycje, projekty, działania, które wg Państwa są kluczowe dla rozwoju miasta.



5. Wielu mieszkańców Gminy Suwałki pracuje oraz korzysta z usług publicznych (np. 
szkoły, opieka zdrowotna, kultura, sport, inne) oraz komercyjnych (np. galerie handlowe, 
inne usługi) w Mieście Suwałki. Miasto i gmina są w wielu obszarach ze sobą powiązane. 

W jaki sposób wg Państwa: gmina i miasto powinny współpracować, jakie realizować 
wspólne inwestycje lub projekty, aby podnosić jakość życia społeczno-gospodarczego i 
środowiskowego na obszarze obydwu samorządów?

Otrzymano 48 odpowiedzi.

Wyniki ankiety: „Gmina Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Gminę” (N=66)



Wyniki ankiety: „Gmina Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Gminę” (N=66)

5. W jaki sposób wg Państwa: Gmina i Miasto powinny współpracować, jakie realizować wspólne 
inwestycje lub projekty, aby podnosić jakość życia społeczno-gospodarczego i środowiskowego na 
obszarze obydwu samorządów?

Najwięcej wskazań (ok. 19 procent) dotyczyło sfery drogownictwa. Postulaty odnosiły się 
do rozbudowy sieci dróg i ścieżek rowerowych (drogi i ścieżki do Sobolewa, Filipowa, Małej 
Huty) łączących gminę i miasto w kierunku utworzenia spójnego układu komunikacyjnego.

Wskazania odnoszące się do sfery komunikacji publicznej stanowiły ok. 18 procent. 
Postulaty dotyczyły zwiększenia ilości połączeń (weekendy) i tworzenia nowych tras 
(lepszego skomunikowania zachodniej części gminy), większych ulg w opłatach dla 
mieszkańców, objęcia gminy systemem SUWER.

Wskazania odnoszące się do sfery edukacji stanowiły ok. 16 procent. Postulaty dotyczyły 
lepszego dostępu do placówek miejskich (żłobki, przedszkola, szkoły) dla dzieci z terenu 
gminy.



Wyniki ankiety: „Gmina Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Gminę” (N=66)

5. W jaki sposób wg Państwa: Gmina i Miasto powinny współpracować, jakie realizować wspólne 
inwestycje lub projekty, aby podnosić jakość życia społeczno-gospodarczego i środowiskowego na 
obszarze obydwu samorządów?

Wskazania dotyczące współpracy pomiędzy samorządami stanowiły ok. 10 procent. 
Postulaty dotyczyły lepszej komunikacji i koordynacji działań, ustalenia mechanizmów 
finansowych współpracy, wspólnego pozyskiwania środków zewnętrznych, konsultacji z 
mieszkańcami realizowanych przedsięwzięć. Pojawił się również postulat połączenia obu 
jednostek w jedną.

Wskazania dotyczące objęcia mieszkańców gminy programem Suwalskiej Karty 
Mieszkańca stanowiły ok. 7 procent.



Wyniki ankiety: „Gmina Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Gminę” (N=66)

5. W jaki sposób wg Państwa: Gmina i Miasto powinny współpracować, jakie realizować wspólne 
inwestycje lub projekty, aby podnosić jakość życia społeczno-gospodarczego i środowiskowego na 
obszarze obydwu samorządów?

Wskazania dotyczące rozwoju handlu stanowiły ok. 7 procent. Postulaty dotyczyły 
lokalizacji na terenie gminy placówek handlowych, w tym wielkopowierzchniowych, 
budowy centrum handlowego z IKEA, AUCHAN na granicy miasta i gminy.

Wskazania dotyczące OZE i ochrony środowiska stanowiły ok. 7 procent. Postulaty 
dotyczyły rozbudowy sieci kanalizacyjnej, budowy elektrowni atomowej.

Pozostałe wskazania dotyczyły turystyki, rekreacji, kultury i rozrywki, ochrony zdrowia 
(poprawa dostępu do specjalistów, poprawa jakości pracy szpitala), wspólnej polityki 
gospodarczej (przyciąganie inwestorów, tworzenie miejsc pracy, zagospodarowanie 
surowców).



6. W jakim stopniu 
realizacja poniższych 
zadań w dziedzinie 
„Jakość życia” jest 
według Państwa istotna 
dla rozwoju Gminy 
Suwałki w perspektywie 
roku 2030?



7. Proszę wskazać własne propozycje zadań w dziedzinie „Jakość życia”, 
które wg Państwa są kluczowe dla rozwoju Gminy Suwałki w perspektywie 
roku 2030.

Uzyskano 37 odpowiedzi.

Wyniki ankiety: „Gmina Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Gminę” (N=66)



Wyniki ankiety: „Gmina Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Gminę” (N=66)

7. Proszę wskazać własne propozycje zadań w dziedzinie „Jakość życia”, które wg Państwa są kluczowe dla 
rozwoju Gminy Suwałki w perspektywie roku 2030. 

Najwięcej wskazań odnosiło się sfery edukacji (ok. 23 procent). Postulaty dotyczyły poprawy dostępności 
żłobków, przedszkoli i szkół dla dzieci z gminy, lepszej oferty zajęć dodatkowych, poprawy jakości nauczania 
(rezygnacja z łączenia klas), doposażenia placówek edukacyjnych w nowoczesne pomoce dydaktyczne, 
poprawy oferty edukacyjnej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami.

Wskazania odnoszące się do sfery rekreacji i sportu stanowiły ok. 17 procent. Postulaty dotyczyły budowy 
placów zabaw, boisk sportowych, rozbudowy infrastruktury w zachodniej części gminy.

Wskazania odnoszące się do sfery ochrony zdrowia stanowiły ok. 12 procent. Postulaty dotyczyły 
zmniejszenia kolejek do specjalistów, zwiększenia zakresu darmowych programów profilaktycznych, 
mobilnych punktów pobrań próbek do badań diagnostycznych, uruchomienia centrum rehabilitacyjnego. 



Wyniki ankiety: „Gmina Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Gminę” (N=66)

7. Proszę wskazać własne propozycje zadań w dziedzinie „Jakość życia”, które wg Państwa są kluczowe dla 
rozwoju Gminy Suwałki w perspektywie roku 2030. 

Wskazania odnoszące się do sfery drogownictwa, stanowiły ok. 12 procent. Postulaty dotyczyły rozbudowy 
systemu ścieżek rowerowych łączących tereny wiejskie z miastem, poprawy jakości dróg gminnych.

Wskazania odnoszące się do poprawy dostępu do mediów stanowiły ok. 12 procent. Postulaty dotyczyły 
rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej, gazowej i internetowej sieci światłowodowej.

Wskazania odnoszące się do sfery kultury i rozrywki stanowiły ok. 12 procent. Postulaty dotyczyły 
organizacji większej liczby różnorodnych imprez dla różnych grup wiekowych (koncerty disco polo, znanych 
wykonawców polskich i zagranicznych).

Pozostałe wskazania dotyczyły poprawy stanu środowiska (jakość powietrza) i rozwoju OZE, poprawy 
warunków działalności gospodarczej, rozwoju turystyki, poprawy dostępności mieszkań, poprawy jakości 
komunikacji publicznej i pomocy społecznej (projekty dla seniorów).



8. W jakim stopniu 
realizacja poniższych 
zadań w dziedzinie 
„Ochrona środowiska” 
jest według Państwa 
istotna dla rozwoju 
Gminy Suwałki w 
perspektywie roku 
2030?

Wyniki ankiety: „Gmina Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Gminę” (N=66)



9. Proszę wskazać własne propozycje zadań w dziedzinie „Ochrona 
środowiska”, które wg Państwa są istotne dla rozwoju Gminy Suwałki w 
perspektywie roku 2030.

Uzyskano 29 odpowiedzi.

Wyniki ankiety: „Gmina Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Gminę” (N=66)



Wyniki ankiety: „Gmina Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Gminę” (N=66)

9. Proszę wskazać własne propozycje zadań w dziedzinie „Ochrona środowiska”, które wg Państwa są 
kluczowe dla rozwoju Gminy Suwałki w perspektywie roku 2030.

Najwięcej wskazań (ok. 32 procent) dotyczyło zwiększenia OZE w lokalnym bilansie 
energetycznym. Postulaty dotyczyły wyposażania budynków użyteczności publicznej w 
instalacje OZE oraz realizacji programów dopłat do instalacji OZE dla mieszkańców.

Wskazania dotyczące ochrony środowiska stanowiły ok. 21 procent. Postulaty dotyczyły 
karania osób i podmiotów zanieczyszczających tereny leśne, kontroli gospodarstw 
domowych i innych podmiotów w zakresie spalania odpadów i karania łamiących przepisy.



Wyniki ankiety: „Gmina Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Gminę” (N=66)

9. Proszę wskazać własne propozycje zadań w dziedzinie „Ochrona środowiska”, które wg Państwa są 
kluczowe dla rozwoju Gminy Suwałki w perspektywie roku 2030.

Wskazania dotyczące gospodarki odpadami stanowiły ok. 8 procent. Postulaty dotyczyły 

zwiększenia liczby śmietników w przestrzeniach publicznych oraz uruchamiania punktów recyklingu 

odpadów.

Wskazania dotyczące rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej stanowiły ok. 8 procent.

Wskazania dotyczące rozbudowy sieci ścieżek rowerowych stanowiły ok. 8 procent.

Wskazania dotyczące tworzenia i utrzymywania terenów zielonych stanowiły ok. 8 procent.

Pozostałe wskazania dotyczyły elektromobilności (uruchamianie stacji ładowania pojazdów 

elektrycznych, wykorzystania elektrycznych autobusów w komunikacji publicznej), usuwania 

eternitu, edukacji ekologicznej, dotacji do  kompostowników i małej retencji.



10. W jakim stopniu realizacja poniższych zadań w dziedzinie 
„Kultura, sport i rekreacja” jest według Państwa istotna dla 
rozwoju Gminy  Suwałki w perspektywie roku 2030?

Wyniki ankiety: „Gmina Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Gminę” (N=66)



11. Proszę wskazać własne propozycje zadań w dziedzinie „Kultura, sport i 
rekreacja”, które wg Państwa są kluczowe dla rozwoju Gminy Suwałki w 
perspektywie roku 2030.

Uzyskano 27 odpowiedzi.

Wyniki ankiety: „Gmina Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Gminę” (N=66)



Wyniki ankiety: „Gmina Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Gminę” (N=66)

11. Proszę wskazać własne propozycje zadań w dziedzinie „Kultura, sport i rekreacja”, które wg Państwa 
są kluczowe dla rozwoju Gminy Suwałki w perspektywie roku 2030. 

Najwięcej wskazań odnosiło się do przedsięwzięć kulturalnych (ok. 50 procent). Postulaty dotyczyły 
organizacji cyklicznych imprez promujących lokalną kulturę, włączenia gminy w organizację festiwalu 
bluesowego, rozwoju infrastruktury i oferty gminnych ośrodków kultury i biblioteki, organizacji imprez 
plenerowych (koncerty, wystawy, kino) organizacji imprez o charakterze prezentacji talentów, imprez 
promujących historię regionu, dostępu do kultury wyższej (muzyka klasyczna) oraz organizacji transportu na 
imprezy kulturalne.

Pozostałe wskazania dotyczyły organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży, budowy placów zabaw, organizacji 
plaż publicznych, miejsc spotkań mieszkańców, rozwoju turystyki, wykorzystania potencjału Jeziora Wigry 
(rozwoju Rajdów i Spływów Papieskich).



12. W jakim stopniu realizacja poniższych zadań w dziedzinie 
„Przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy” jest według Państwa 
istotna dla rozwoju Gminy Suwałki w perspektywie roku 2030?

Wyniki ankiety: „Gmina Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Gminę” (N=66)



13. Proszę wskazać własne propozycje zadań w dziedzinie 
„Przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy”, które wg Państwa są kluczowe 
dla rozwoju Gminy Suwałki w perspektywie roku 2030.

Uzyskano 22 odpowiedzi.

Wyniki ankiety: „Gmina Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Gminę” (N=66)



Wyniki ankiety: „Gmina Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Gminę” (N=66)

13. Proszę wskazać własne propozycje zadań w dziedzinie „Przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy”, które 
wg Państwa są kluczowe dla rozwoju Gminy Suwałki w perspektywie roku 2030.

Najwięcej wskazań odnosiło się wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców (ok. 52 procent). Postulaty 
dotyczyły ulg podatkowych, dotacji dla młodych przedsiębiorców i zakładających pierwszą działalność, 
wsparcia dla małych gospodarstw rolnych, organizacji przestrzeni biurowej do prowadzenia działalności 
gospodarczej.

Wskazania odnoszące się do rozwoju turystyki stanowiły ok. 30 procent. Postulaty dotyczyły rozwoju 
agroturystyki, rozbudowy infrastruktury turystycznej (plaże, wypożyczalnie sprzętu wodnego, pomosty, 
parkingi przy akwenach).

Wskazania dotyczące tworzenia nowych terenów inwestycyjnych i aktualizacji planów zagospodarowania 
przestrzennego umożliwiających prowadzenie działalności gospodarczej na terenach rolniczych stanowiły ok. 
18 procent.



14. W jakim stopniu realizacja 
poniższych zadań w dziedzinie 
„Transport i infrastruktura 
techniczna” jest według 
Państwa istotna dla rozwoju 
Gminy Suwałki w perspektywie 
roku 2030? 

(Współfinansowanie inwestycji 
na drogach powiatowych w 
zakresie ich modernizacji i 
budowy ścieżek rowerowych)

Wyniki ankiety: „Gmina Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Gminę” (N=66)



15. W jakim stopniu realizacja poniższych zadań w dziedzinie 
„Transport i infrastruktura techniczna” jest według Państwa istotna dla 
rozwoju Gminy Suwałki w perspektywie roku 2030? 
(budowa dróg gminnych)

Wyniki ankiety: „Gmina Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Gminę” (N=66)



16. W jakim stopniu realizacja poniższych zadań w dziedzinie 
„Transport i infrastruktura techniczna” jest według Państwa istotna dla 
rozwoju Gminy Suwałki w perspektywie roku 2030? 
(inne inwestycje)

Wyniki ankiety: „Gmina Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Gminę” (N=66)



17. Proszę wskazać własne propozycje zadań w dziedzinie „Transport i 
infrastruktura techniczna”, które wg Państwa są kluczowe dla rozwoju 
Gminy Suwałki w perspektywie roku 2030.

Uzyskano 27 odpowiedzi.

Wyniki ankiety: „Gmina Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Gminę” (N=66)



Wyniki ankiety: „Gmina Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Gminę” (N=66)

17. Proszę wskazać własne propozycje zadań w dziedzinie „Transport i infrastruktura techniczna”, które 
wg Państwa są kluczowe dla rozwoju Gminy Suwałki w perspektywie roku 2030.

Najwięcej wskazań dotyczyło rozbudowy sieci ścieżek rowerowych (ok. 33 procent). Postulaty dotyczyły 
konkretnych tras (Płociczno-Sobolewo, Potasznia-Suwałki, Bród Stary-Suwałki, ul Piaskowa, Płociczno-
Krzywe).

Wskazania odnoszące się do poprawy sieci drogowej stanowiły ok. 30 procent. Postulaty dotyczyły 
remontów i przebudowy dróg (Okuniowiec-Nowa Wieś-Lipniak-Kaletnik, Sobolewo-Płociczno, Gawrych Ruda 
1- Gawrych Hotel nad Wigrami, Suwałki-Mała Huta, Os. Północ-Jezioro Szelment) budowy drogi Suwałki-
Białystok.

Wskazania dotyczące rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej stanowiły ok. 17 procent.

Wskazania dotyczące poprawy komunikacji publicznej stanowiły ok. 15 procent. Postulaty dotyczyły 
lepszego skomunikowania z SSE, połączeń Suwałki-Żyliny, większej liczby kursów, wdrożenia komunikacji 
szynobusem, objęcia gminy systemem SUWER.

Pozostałe wskazania dotyczy poprawy oświetlenia i rozwoju internetu światłowodowego.



Młodzi mieszkańcy MOF Suwałk

Wyniki ankiety: „Badania atrakcyjności miasta Suwałki i gminy Suwałki 
do życia i rozwoju osób młodych” (N=139).

Wyniki odpowiedzi na wybrane pytania.



Respondenci
Miejsce zamieszkania

Płeć Szkoła 

„Badania atrakcyjności miasta Suwałki i gminy Suwałki do życia i rozwoju osób młodych” (N=139)



1. Jak sądzisz czy Suwałki i okolice są dobrym miejscem dla 
ludzi młodych w wieku ok. 18-30 lat, do:

„Badania atrakcyjności miasta Suwałki i gminy Suwałki do życia i rozwoju osób młodych” (N=139)



2. Jak sądzisz co młodych ludzi po maturze bardziej motywuje do 
wyjazdu z Suwałk i okolic: chęć studiowania, czy chęć poznania 
świata poza Suwałkami i okolicą?

„Badania atrakcyjności miasta Suwałki i gminy Suwałki do życia i rozwoju osób młodych” (N=139)



3. Jak sądzisz co młodych ludzi, którzy ukończyli studia bardziej 
motywuje do wyjazdu z Suwałk i okolic: poszukiwanie atrakcyjnej 
pracy, czy chęć poznania świata poza Suwałkami i okolicą?

„Badania atrakcyjności miasta Suwałki i gminy Suwałki do życia i rozwoju osób młodych” (N=139)



4. Jak sądzisz co dla młodych ludzi z Suwałk i okolic jest w pracy 
ważniejsze: wysokość zarobków czy praca zgodna z 
zainteresowaniami?

„Badania atrakcyjności miasta Suwałki i gminy Suwałki do życia i rozwoju osób młodych” (N=139)



5. Czy wg Ciebie 
Miasto Suwałki i 
Gmina Suwałki dają 
młodym ludziom 
możliwości:

„Badania atrakcyjności miasta Suwałki i gminy Suwałki do życia i rozwoju osób młodych” (N=139)



6. Jak sądzisz jakiego rodzaju pracy/ 
stanowisk pracy brakuje na terenie Suwałk i 
okolic dla młodych ludzi będących na 
wstępnym etapie rozwoju zawodowego?



8. Rozwój nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych pozwala coraz 
częściej na pracę zdalną. Dzięki temu młodzi ludzie mogliby mieszkać i żyć w Suwałkach i 
okolicy, ale pracować w dowolnym zawodzie, dla firm z kraju i zagranicy. Jak myślisz, czy 
gdyby zarobki w takiej pracy były dość wysokie, to młodzi ludzie byliby skłonni do powrotu 
i zamieszkania w Suwałkach lub okolicy?

„Badania atrakcyjności miasta Suwałki i gminy Suwałki do życia i rozwoju osób młodych” (N=139)



9. Czego i jak bardzo brakuje 
Twoim zdaniem dla osób 
młodych w ofercie spędzania 
czasu wolnego na terenie 
Suwałk i okolic?



11. Jak oceniasz ogólnie 
poziom oferty edukacyjnej w 
Suwałkach i okolicy na 
poszczególnych etapach 
kształcenia:



13. Poniżej wypisano 
pomysły wspierające 
rozwój 
przedsiębiorczości w 
Suwałkach. Dokonaj 
oceny tych pomysłów.

„Badania atrakcyjności miasta Suwałki i gminy Suwałki do życia i rozwoju osób młodych” (N=139)



15. Czy zgadzasz się z 
poniższymi 
twierdzeniami 
dotyczącymi 
dostępności mieszkań 
dla osób młodych na 
terenie miasta 
Suwałki i okolicy.



16. Miasto Suwałki i 
Gmina Suwałki 
zamierzają wdrożyć 
system utrzymywania 
relacji z osobami, które 
stąd wyjechały zarówno 
dawno temu, jak i w 
ostatnich latach. Dotyczy 
to zarówno osób, które 
wyjechały w celu 
podjęcia pracy, jak i 
studiów wyższych. Jak 
oceniasz poniższe 
pomysły na 
utrzymywanie relacji z 
takimi osobami?



www.cwd.info.pl

@CentrumWsparciaDoradczego

www.miasta.pl

@ZwiazekMiastPolskich
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