
Załącznik nr 4 

ANKIETA 

Rewitalizacja Gminy Tuszów Narodowy w latach 2016–2022  

Wyznaczenie obszarów zdegenerowanych 

Szanowni Państwo, 

 Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat aktualnych problemów, czynników i zjawisk 

kryzysowych występujących na terenie gminy oraz potrzeb i oczekiwanych działań w zakresie 

rewitalizacji, w związku z przystąpieniem do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Tuszów Narodowy na lata 2016–2022. Ankieta ma charakter anonimowy, zaś jego wyniki będą jednym z 

wyznaczników służących do określenia obszarów problemowych w gminie oraz zaplanowania 

adekwatnych działań i przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

 
Rewitalizacja - rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony 

w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, 

skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. 

 

Obszar zdegradowany - obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk 

społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a 

także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, można wyznaczyć jako obszar 

zdegradowany w przypadku występowania na nim ponadto co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk: 

1) gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw lub  

2) środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających 

zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska, lub  

3) przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną 

lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań 

urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej 

jakości terenów publicznych, lub 

4)technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu 

mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów 

budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska. 
 

1. Proszę wskazać obiekt/obszar, który uważa Pani/Pan, że wymaga rewitalizacji? 

…................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

2. Proszę ocenić najważniejsze problemy społeczne występujące 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) 

 1 2 3 4 5 

Przestępczość      

Ubóstwo      

Bezrobocie      

Patologie społeczne      

Niski poziom edukacji      

Niepełnosprawność      

Niski poziom 

uczestnictwa w życiu 

publicznym i kulturalnym 

     

Słaba integracja lokalnej 

społeczności 

     

Wyludnianie się 

miejscowości 

     

Niski poziom 

bezpieczeństwa 

publicznego 

     



Starzenie się 

społeczeństwa 

     

inne      

 

3. Proszę ocenić najważniejsze problemy gospodarcze występujące 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) 

 1 2 3 4 5 

Słaba kondycja lokalnych 

przedsiębiorstw 

     

Niski stopień 

przedsiębiorczości 

     

Brak inwestorów      

Słabo rozwinięty sektor 

usług  

     

inne      

 

4.  Proszę ocenić najważniejsze problemy środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne, występujące 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 

 1 2 3 4 5 

Przekroczenie standardów 

jakości środowiska 

     

Obecność odpadów 

stwarzających zagrożenie 

dla życia, zdrowia ludzi 

lub stanu środowiska 

     

inne      

 

problemy przestrzenno-funkcjonalne 

 1 2 3 4 5 

Brak dostępu do urządzeń, sieci 

przesyłowych infrastruktury 

technicznej (energetyka, ciepło, 

woda, gaz, ścieki) 

     

Bariery architektoniczne w zakresie 

dostępności osób 

niepełnosprawnych do: budynków, 

dróg, chodników 

     

Brak dostępu lub niska jakość 

podstawowych usług  

     

Brak terenów rekreacyjno-

wypoczynkowych 

     

Niski poziom obsługi 

komunikacyjnej 

     

Niska estetyka przestrzeni 

publicznych 

     

Niewystarczające wyposażenie w 

infrastrukturę społeczną: 

przedszkola, szkoły, ośrodki: 

zdrowia, kultury, sportowe, 

rekreacyjne 

     



inne      

 

 

problemy techniczne 

 1 2 3 4 5 

Zły stan techniczny budynków      

Brak rozwiązań technicznych w 

zakresie energooszczędności w 

obiektach budowlanych 

     

Brak rozwiązań technicznych w 

zakresie ochrony środowiska w 

obiektach budowlanych 

     

inne      

 
5. Na jakie przedsięwzięcia w pierwszej kolejności,, warto Pani/Pana zdaniem wydatkować środki w ramach 

wdrażanego programu rewitalizacji? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Jakie widzi Pani/ Pan zagrożenia w przypadku niepodjęcia działań rewitalizacyjnych na terenie wybranego 

obszaru? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Jakie korzyści wg Pani/Pana zdaniem przyniesie wdrożenie działań rewitalizacyjnych? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Metryczka 

1. Płeć:  

A. Kobieta          B. Mężczyzna 

 

2. Wiek: 

A. Do 20 lat        B. 21-35         C. 36-60     D. powyżej 60   

 

3. Stan cywilny: 

A. Panna/kawaler       

B. Zamężna/żonaty (także w stałym niezalegalizowanym związku) 

C.  Rozwiedziona/rozwiedziony               

D.  Wdowa/ wdowiec        

 

4. Proszę podać, miejsce zamieszkania (miejscowość, ulica):  

………………………………………………………………….. 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 


