
 

 
 

 

ANKIETA 

Programu Rewitalizacji Gminy Zduny 
 

Szanowni Państwo,  

 Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat aktualnych potrzeb w zakresie 
rewitalizacji (odnowy, odbudowy, ożywienia) w związku z przystąpieniem do opracowania Programu 
Rewitalizacji Gminy Zduny. Ankieta ma charakter anonimowy, a jej wyniki posłużą opracowaniu 
Diagnozy lokalnych problemów, która jest elementem Programu Rewitalizacji Gminy Zduny. Całość 
przyczynić ma się do poprawy warunków życia mieszkańców gminy Zduny. 

Rewitalizacja to system działań mających na celu przywracanie do życia zdegradowanych 
terenów, obszarów oraz obiektów publicznych, które utraciły dotychczasowe funkcje społeczne czy 
gospodarcze. 

Celem rewitalizacji jest ożywienie społeczne i gospodarcze gminy, zwiększenie potencjału 
turystycznego i kulturalnego terenów zdegradowanych poprzez: 

– odnowę obszarów gminnych i dzielnic mieszkaniowych  oraz obszarów zabytkowych, 

– zagospodarowanie obiektów i terenów, poprzez zmianę  dotychczasowych funkcji na gospodarcze, 
społeczne, edukacyjne, zdrowotne,  rekreacyjne i turystyczne. 

 Wszystkie te działania mają na celu wzrost poziomu życia mieszkańców gminy.  

 

 

1. Które z obszarów znajdujących się na terenie Gminy Zduny powinny zostać poddane rewitalizacji? 
Wpisz 3 obszary – np. nazwę rejonu, nazwę sołectwa, nazwę ulicy, nazwę budynku. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
2. Jakie problemy środowiskowe Pan/i zdaniem występują na wybranym obszarze? Proszę zaznaczyć  

maksymalnie 5 odpowiedzi. 

 

Zły stan gleb  

Zły stan wód  

Niewystarczające możliwości zagospodarowania 

ze względu na obszary chronione 

 

Zły stan powietrza atmosferycznego  

Zły klimatu akustycznego – hałas  

Występowanie azbestu  

Złe gospodarowanie odpadami  

Inne. Jakie? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

3. Jakie problemy społeczne Pan/i zdaniem występują na wybranym obszarze? Proszę zaznaczyć  

maksymalnie 5 odpowiedzi. 

 

Bezrobocie  

Ubóstwo  

Bezdomność  

Alkoholizm  

Narkomania  

Przemoc w rodzinie  

Wypadki  

Kradzieże  

Rozboje  

Słaba integracja lokalnej społeczności  

Słaba współpraca między instytucjami 

publicznymi a mieszkańcami 

 

Starzenie się społeczeństwa  

Ciężkie choroby / niepełnosprawność  

Bezradność – trudność w rozwiązywaniu 

codziennych problemów 

 

Problemy z opieką nad dziećmi do lat 6   

Inne. Jakie? 

 

 

 

 

 
4. Jakie problemy przestrzenno-funkcjonalne Pan/i zdaniem występują na wybranym obszarze? 

Proszę zaznaczyć  maksymalnie 5 odpowiedzi. 

 

Niewystarczająca infrastruktura kanalizacyjna  

Niewystarczająca infrastruktura wodociągowa  

Niewystarczająca infrastruktura gazowa  

Niewystarczająca infrastruktura kulturalno-

rekreacyjna (świetlica, remiza strażacka) 

 

Niewystarczająca infrastruktura sportowa  

Zdewastowane, opuszczone tereny  

Niewystarczająca ilość ścieżek rowerowych  

Zły stan zabytków  

Niska estetyka otoczenia  

Słabo rozwinięta baza turystyczno-

wypoczynkowa 

 

Zły stan nawierzchni dróg  

Zły stan infrastruktury około drogowej (np. 

chodniki, lampy) 

 

Słaby rozwój usług i handlu  

Niski poziom poczucia bezpieczeństwa  

Inne. Jakie? 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

5. Jakie problemy gospodarcze Pan/i zdaniem występują na wybranym obszarze? Proszę zaznaczyć  
maksymalnie 5 odpowiedzi. 
 

Niskie wynagrodzenie  

Mało atrakcyjne miejsca pracy  

Problemy z prowadzeniem własnej działalności 

gospodarczej 

 

Niewystarczające wsparcie dla małych i 

średnich firm 

 

Brak opracowanych ułatwień dla nowych 

przedsiębiorstw 

 

Wyjazdy młodych, zdolnych mieszkańców   

Brak ośrodka rozwoju przedsiębiorczości, np. 

inkubatora 

 

Niewystarczające ułatwienia dla nowych 

przedsiębiorców 

 

Zbyt skomplikowane procedury biurokratyczne  

Niewystarczająca ilość punktów doradczych dla 

firm świadczących usługi w zakresie rozwoju 

biznesu 

 

Niewystarczająca ilość organizacji 

pomagających w znalezieniu pracy / 

przekwalifikowaniu 

 

Niewystarczająca ilość terenów inwestycyjnych  

Niewystarczająca ilość połączeń 

komunikacyjnych z innymi ośrodkami 

 

Inne. Jakie? 

 

 

 

 

 

6.  Jakie problemy techniczne Pan/i zdaniem występują na wybranym obszarze? Proszę zaznaczyć  

maksymalnie 5 odpowiedzi. 

 

Zbyt mała ilość mieszkań  

Zbyt mała ilość mieszkań socjalnych  

Zły stan infrastruktury wokół budynków publicznych (np. 

chodniki, parkingi, ławki) 

 

Zły stan budynków mieszkalnych  

Zły stan estetyczny otoczenia  

Niewystarczająca ilość inwestycji w odnawialne źródła 

energii (fotowoltaika, kolektory słoneczne, turbiny 

wiatrowe, pompy ciepła) 

 

Niewystarczający dostęp do nowoczesnych technologii 

informacyjnych (komputer, internet) 

 

Inne. Jakie? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

7. Czy poza wymienionymi wyżej problemami zauważa Pan/i jakieś inne negatywne zjawisko w 

gminie, które powinno zostać rozwiązane?  
Co to za problem, kogo dotyczy i gdzie występuje? 
..................................................................................……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

 
 
 

METRYCZKA 
1. Płeć 

a. Kobieta 
b. Mężczyzna 
 

2. Wiek 
a. Poniżej 18 roku życia 
b. 18-25 lat 
c. 26- 45 lat 
d. 45-65 lat 
e. Powyżej 65 roku życia 
 

3. Miejsce zamieszkania 
Wpisz sołectwo / miejścowość 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Zatrudnienie 
a. Uczeń / student 
b. Przedsiębiorca 
c. Rolnik 
d. Osoba pracująca w przedsiębiorstwie państwowym 
e. Osoba pracująca w przedsiębiorstwie prywatnym 
f. Osoba pracująca w samorządzie terytorialnym 
g. Bezrobotny 
h. Rencista 
i. Emeryt 
 

5. Wykształcenie 
a. Podstawowe 
b. Gimnazjalne 
c. Zawodowe 
d. Średnie 
e. Wyższe 
 
 
 

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY! 


