A. Proszę wskazać (zakreślić) obszar Gminy, które można określić jako wymagający według Pani/Pana podjęcia
działań rewitalizacyjnych:
Dzielnica nr I Dzielnica nr II Dzielnica nr III Dzielnica nr IV Dzielnica nr V
Dzielnica nr VI
Dzielnica nr VII

B. Proszę wskazać i zaznaczyć krzyżykiem ocenę stopnia ważności najważniejszych problemów społecznych
występujących na wybranym przez Panią/Pana obszarze według skali: 1-najmniej istotny, 2 - raczej nieistotny,
3 - trudno powiedzieć, 4 - raczej istotny, 5 - najbardziej istotny (proszę wskazać maksymalnie 3)
Problem
Przestępczość

1

2

3

4

5

Ubóstwo
Bezrobocie
Patologie społeczne
Niski poziom edukacji
Niepełnosprawność
Niski poziom uczestnictwa w życiu publicznym
i kulturalnym
Słaba integracja lokalnej społeczności
Inne/ jakie?

Proszę wpisać, jakie działania należy podjąć, aby zapobiegać wyżej wskazanym problemom:
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
C. Proszę wskazać i zaznaczyć krzyżykiem ocenę stopnia ważności najważniejszych problemów gospodarczych
występujących na wybranym przez Panią/Pana obszarze według skali: 1-najmniej istotny , 2 - raczej nieistotny,
3 - trudno powiedzieć, 4 - raczej istotny, 5 - najbardziej istotny (proszę wskazać maksymalnie 3)
Problem
Słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw
Niski stopień przedsiębiorczości
Brak inwestorów
Słabo rozwinięty sektor usług

1

2

3

4

5

Inne/ jakie?
Proszę wpisać, jakie działania należy podjąć, aby zapobiegać wyżej wskazanym problemom:
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. .………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
D. Proszę wskazać i zaznaczyć krzyżykiem ocenę stopnia ważności najważniejszych problemów w sferze
środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej, występujących na wybranym przez Panią/Pana
obszarze według skali: 1-najmniej istotny , 2 - raczej nieistotny, 3- trudno powiedzieć, 4 - raczej istotny, 5 najbardziej istotny (proszę wskazać maksymalnie 3)
Problemy środowiskowe zagrażające zdrowiu
Problemy
Niski standard środowiska

1

2

3

4

5

Zły stan powietrza
Zły stan zieleni
Zły stan wody
Inne/jakie?

Proszę wpisać, jakie działania należy podjąć, aby zapobiegać wyżej wskazanym problemom:
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. .………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Problemy przestrzenno-funkcjonalne
Problemy
Brak dostępu do urządzeń, sieci przesyłowych infrastruktury
technicznej (energetyka, ciepło, woda, gaz, ścieki)
Słaba dostępność budynków i przestrzeni dla osób
niepełnosprawnych (budynki - szczególnie publiczne, drogi, chodniki,
parki…)
Brak dostępu lub niska jakość usług zdrowotnych (ośrodek zdrowia)
Niski poziom usług komunikacji publicznej
Niska estetyka przestrzeni publicznych
Niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę społeczną:
przedszkola, szkoły, ośrodki: zdrowia, kultury, sportowe, rekreacyjne
Inne/jakie?

1

2

3

4

5

Proszę wpisać, jakie działania należy podjąć, aby zapobiegać wyżej wskazanym problemom:
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. .……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
Problemy techniczne
Problemy
Zły stan techniczny budynków

1

2

3

4

Brak rozwiązań technicznych w zakresie energooszczędności w
obiektach budowlanych
Brak rozwiązań technicznych w zakresie ochrony środowiska w
obiektach budowlanych
Inne/jakie?

Proszę wpisać, jakie działania należy podjąć, aby zapobiegać wyżej wskazanym problemom:
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. .…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
Proszę podać:
Miejsce zamieszkania (dzielnica)
………………………………………………..
Płeć:

Jaka jest Pani/Pana sytuacja zawodowa?

Kobieta

Zatrudniona(y)

Mężczyzna

Samozatrudniona(y)

Wiek:

Rolnik prowadzący gospodarstwo

Do 25 lat
Bezrobotna(y)
Pomiędzy 26-59 lat
60 lat i więcej

Uczeń/student
Rencista/emeryt

5

