W konsultacjach społecznych wzięło udział 188 osób z tego w bezpośredniej
ankiecie z przechodniami na ulicy, ze sprzedawcami lub właścicielami sklepów
uzyskano 101 ankiet, pozostałe 87 wpłynęło drogą internetową.
Na pytanie: „Czy podoba się Pani/Panu zaproponowana koncepcja?” 82 %
ankietowanych odpowiedziała, że tak, natomiast 18 % badanych odpowiedziało, że
,,nie”.
Na pytanie: „Czy projekt powinien być realizowany? 81% odpowiedziało że
„TAK, natomiast 19%, że nie. Z badanych którzy odpowiedzieli „nie” tylko 15 %
zaproponowało inny projekt z zakresu turystyki: najczęstszą propozycją było
wykonanie ścieżki rowerowej, uznano również, że jest to niepotrzebny wydatek,
następnie wskazano: Aquapark, remont bulwaru, przedmiotowy projekt ale w innej
wersji bez przedstawienia konkretnych propozycji.
Na pytanie : Co Pan/ Pani chciałby/chciałaby zmienić w przedstawionej
koncepcji? 47 % oświadczyło, że brak uwag, 11% pytanych zwróciło uwagę, że brak
jest dostępu do wody dla małych dzieci oraz wodnego placu zabaw, 6% - brak
miejsc dla wędkarzy, 5% - uważa, że slip do wodowania żaglówek oraz kajaków
powinien się znajdować po drugiej stronie pomostu, 4% ankietowanych było za
zmodernizowaniem wejścia na wieżę widokową - może tam być ślisko.
Na pytanie: Jakich elementów brakuje, a jakich elementów jest za dużo w
przedstawionej koncepcji? 51% ankietowanych nie wskazało na brak jakichkolwiek
elementów, 8 % ankietowanych uważa że jest brak bezpośredniego dostępu do wody
oraz brak wodnego placu zabaw, 5 % osób zauważyło, iż jest mało miejsc
parkingowych, 3% stwierdziło, że należy zapewnić bezpośrednie zejście do wody
oraz brak ławek na pomoście.
Trwają pracę nad wprowadzeniem zmian w koncepcji.
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