
Raport z przeprowadzonych konsultacji dotyczących budowy 

w Lesznie toru motocrossowego 

 

I. Cel, termin oraz formy konsultacji społecznych  

I.1. Cel i okres trwania konsultacji społecznych 

Konsultacje społeczne prowadzone były w okresie od 07.06.2021 do 30.06.2021, a ich celem 

było poznanie opinii mieszkańców w sprawie budowy w Lesznie toru motocrossowego. 

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z Uchwałą  Nr XXI/287/2020 Rady Miejskiej 

Leszna z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Leszna (Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2020 r. poz. 

1331), na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 14/5/2021 z dnia 19.05.2021 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budowy w Lesznie toru 

motocrossowego. 

I.2. Formy konsultacji społecznych 

Konsultacje przeprowadzono w formie ankiety indywidualnej skierowanej bezpośrednio do 

mieszkańców poniższych ulic, wskazanych w ww. zarządzeniu, za pośrednictwem ankietera: 

Dożynkowa, Działkowa, Fryderyka Chopina (od numeru 53), Górowska (numery: 32, 34, 36, 

38, 40, 44, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47), Gryczana, Hansa Christiana Andersena (od numeru 7), 

Iwana Kryłowa, Jana Brzechwy, Jęczmienna, Jubilerska, Kornela Makuszyńskiego, Lniana, 

Łanowa, Łubinowa, Ochocza (od numeru 16), Pilotów (numery 52, 53, 54, 59, 60), Pszeniczna, 

Rzepakowa, Siewna, Słonecznikowa, Solna (od numeru 20), Wesoła, Wiejska, Zachodnia, 

Zbożowa, Złotnicza, Żniwna, Żytnia. 

II. Informowanie o konsultacjach 

Informacje o prowadzonych konsultacjach zostały opublikowane i przekazane w różnorodnych 

formach, zapewniających dostęp do tej informacji wszystkim mieszkańcom, których 

konsultacje dotyczyły.  

Formy informacji o konsultacjach: 

1. Strona internetowa www.leszno.pl: 

https://leszno.pl/Konsultacje_spoleczne_tor_motocrossowy.html 

https://leszno.pl/Konsultacje_spoleczne_tor_motocrossowy.html


 

2. Biuletyn Informacji Publicznej w zakładce: Obwieszczenia 

Obwieszczenie zawiadamiające o konsultacjach społecznych: 

http://bip.leszno.pl/obwieszczenie/8320/obwieszczenie-pr-5051-5-2021 

 

 

 

http://bip.leszno.pl/obwieszczenie/8320/obwieszczenie-pr-5051-5-2021


3. Rozwieszenie obwieszczeń na obszarze podlegającym konsultacjom (przystanki MZK, 

punkty handlowe i usługowe, filia MBP): 

     

       

4. Portal leszno.konsultacjejst.pl: 

https://leszno.konsultacjejst.pl/konsultacje/017781e8-9fe6-4561-91ae-ec9e138280a4  

 

https://leszno.konsultacjejst.pl/konsultacje/017781e8-9fe6-4561-91ae-ec9e138280a4


 
 

 

 

 

III. Przebieg i wynik konsultacji 

Opinie mieszkańców zebrano w formie ankiety indywidualnej skierowanej bezpośrednio do 

mieszkańców ww. ulic. Zagadnienie objaśniano jak następuje: 

Przy zbiorniku w Zaborowie działa nielegalnie tor motocrossowy. Teren, na którym się znajduje 

należy do Miasta i przeznaczony jest na sprzedaż. Organizatorzy toru utworzyli stowarzyszenie 

i domagają się od Miasta, aby przekazało pod tor teren w innej lokalizacji w Zaborowie na tzw. 



Międzytorzu w rejonie ul. Henrykowskiej (mapka). Teren ten nie należy do miasta, lecz do 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który wyraża wstępną zgodę na niedpłatne 

przekazanie Miastu ww. nieruchomości. Trwają ustalenia i analizowane są wymogi formalne. 

Tor motocrossowy silnie oddziałuje na otoczenie, głównie w związku z dużą emisją hałasu. 

Dlatego dla Prezydenta Miasta Leszna bardzo ważna jest opinia mieszkańców na temat 

ewentualnej lokalizacji toru w sąsiedztwie miejsca zamieszkania.  

Czy jesteś za utworzeniem w południowym rejonie Miasta Leszna (Międzytorze) w rejonie ul. 

Henrykowskiej toru motocrossowego z uwzględnieniem oddziaływania na Twoje miejsce 

zamieszkania? 

Respondentom przedstawiano mapkę sytuacyjną: 

 

Ankieterzy pracowali w dni robocze w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w sobotę 

w godzinach południowych.  

Łącznie na ww. ulicach stwierdzono 481 punktów adresowych. Do tej liczby nie wliczono 

punktów, gdzie znajdowały się pustostany, obiekty w budowie bądź działalność gospodarcza 

(27 punktów). Wliczono zaś do niej te punkty, w których zastano mieszkańców, natomiast 

odmówili oni odpowiedzi lub deklarowali brak opinii.  

W 311 punktach ankieterzy zastali ich mieszkańców, co stanowi 64,66 % ogółu faktycznych 

punktów adresowych na wskazanych ulicach.    



Deklarowana liczba osób zamieszkałych w odwiedzonych punktach wyniosła 949 mieszkańców. 

Z tej grupy ankieterzy zastali 484 osoby, które zechciały się wypowiedzieć, co stanowi 51 % 

deklarowanej liczby mieszkańców tych punktów.  

Kilka ulic odwiedzono po raz drugi. Były to ulice, na których pierwsza próba odwiedzenia 

punktów adresowych poskutkowała szczególnie niską frekwencją. Dodatkowo, w ramach 

2. podejścia odwiedzono 2 domy (1 na wniosek mailowy, 1 na wniosek ustny). Ostatecznie 

uzyskano łącznie frekwencję powyżej 50% (zobacz wyżej). 

Na zadane pytanie: „Czy jesteś za utworzeniem w południowym rejonie Miasta Leszna 

(Międzytorze) w rejonie ul. Henrykowskiej toru motocrossowego z uwzględnieniem 

oddziaływania na Twoje miejsce zamieszkania?”  327 respondentów odpowiedziało TAK (co 

stanowi 67,56 % zapytanych osób), a 157 osób odpowiedziało NIE (tj. 32,44 % respondentów). 

Poniżej liczby wskazujące na strukturę głosowania TAK/NIE pośród kobiet, mężczyzn i dzieci: 

Liczba punktów adresowych 
(faktyczna) 

Punkty niezamieszkałe 
Zapytano w … punktach 

adresowych 

 
 

481 
  

27 
  

311 
  

 

 

 

Wynik konsultacji 

Wynik konsultacji jest ważny. Zapytani mieszkańcy wypowiedzieli się jednoznacznie za 

powstaniem toru motocrossowego w południowym rejonie Miasta Leszna (Międzytorze) 

w rejonie ul. Henrykowskiej.   

 
Opracowała: Magdalena Urbaniak,  

Wydział Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna 
02.07.2021 

Deklarowana 
liczba osób 

zamieszkałych w 
odwiedzonych 

punktach adres. 

Liczba 
oddanych 

głosów 

W tym kobiety W tym mężczyźni W tym dzieci 

Odpowiedź 
TAK 

Odpowiedź 
NIE 

Odpowiedź 
TAK 

Odpowiedź 
NIE 

Odpowiedź 
TAK 

Odpowiedź 
NIE 

 
949 

  

484 
  

167 
  

82 
  

136 
  

67 
  

24 
  

8 
  


