Ankieta
Obszary i kierunki działań rewitalizacyjnych na lata 2016-2023
dla Gminy Poddębice
Szanowni Państwo,
Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety, której wyniki zostaną wykorzystane do
opracowania diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej gminy i określenia na tej podstawie
obszarów degradacji społecznej, gospodarczej, technicznej, przestrzenno-funkcjonalnej
i środowiskowej wymagających podjęcia działań naprawczych. Diagnoza będzie podstawą do
opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji.
Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych,
prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej
społeczności, przestrzeni i gospodarki.
Stan kryzysowy to stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych,
gospodarczych, technicznych, przestrzenno-funkcjonalnych i środowiskowych.
Obszar zdegradowany to obszar, w którym zidentyfikowano stan kryzysowy.
Obszar rewitalizacji to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, na
którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju gminy zamierza się prowadzić rewitalizację.
Proszę zaznaczyć wybraną odpowiedź wstawiając „x” bądź odpowiedni tekst w polu wyboru
zaznaczonym kolorem pomarańczowym
.
1.

Czy Pana/Pani zdaniem w Gminie Poddębice występują obszary zdegradowane, które
należy objąć działaniami naprawczymi w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji?
Tak

2.

Raczej tak

Nie → dziękujemy, proszę przejść do metryczki

Proszę określić położenie obszarów zdegradowanych, które według Pana/Pani należy
objąć działaniami naprawczymi w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.

Proszę określić położenie poprzez podanie nazwy obszaru (np. park, stadion, plac, osiedle,
sołectwo itp.) bądź poprzez nazwy dróg lub ulic określających jego granice.

3.

Proszę wskazać maksymalnie pięć najważniejszych negatywnych zjawisk społecznych
występujących w Gminie Poddębice.
Bezrobocie
Niski standard życia mieszkańców
Niski poziom bezpieczeństwa publicznego
Wykluczenie osób niepełnosprawnych
Niski poziom edukacji
Niska jakość i ograniczony dostęp do edukacji przedszkolnej
Jakość opieki społecznej
Patologie społeczne
Brak całorocznej oferty sportowo-rekreacyjnej, szczególnie dla dzieci i młodzieży
Niska aktywność społeczna mieszkańców
Brak uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym
Niewielka oferta szkoleń i kursów uzupełniających kwalifikacje
Inne (proszę podać jakie:…………………………………………………………….)

4.

Proszę wskazać maksymalnie pięć najważniejszych
gospodarczych występujących na terenie Gminy Poddębice.

negatywnych

zjawisk

Słabe wykorzystanie potencjału turystyczno-rekreacyjnego
Niski poziom przedsiębiorczości
Niedostateczne wsparcie dla mikro- i małych przedsiębiorstw
Trudności pozyskiwania nowych inwestorów
Niski poziom innowacyjności przedsiębiorstw
Brak możliwości tworzenia nowych miejsc pracy
Inne (proszę podać jakie:……………………………………………………………………….)

5.

Proszę wskazać maksymalnie trzy najważniejsze negatywne zjawiska środowiskowe
występujące na terenie Gminy Poddębice.
Degradacja środowiska naturalnego
Niedostateczne wykorzystanie walorów lub zasobów naturalnych
Zagrożenie powodziowe
Inne (proszę podać jakie:……………………………………………………………………….)

6.

Proszę wskazać maksymalnie pięć najważniejszych negatywnych zjawisk przestrzennofunkcjonalnych występujących na terenie Gminy Poddębice.
Niska estetyka przestrzeni publicznej
Słabo rozwinięta baza rekreacyjno-wypoczynkowa
Słabo rozwinięta baza sportowo-turystyczna
Brak zaplecza rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych
Brak lub słaby rozwój sieci handlowo-usługowej
Brak lub słaby rozwój infrastruktury komunalnej
Niedostateczny dostęp do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną

Brak bazy hotelowej
Brak miejsc parkingowych
Inne (proszę podać jakie:…………………………………………………………………….)

7.

Proszę wskazać maksymalnie trzy najważniejsze negatywne zjawiska techniczne
występujące na terenie Gminy Poddębice.
Degradacja budynków użyteczności publicznej
Zły stan techniczny obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych
Bariery architektoniczne w przestrzeni publicznej
Niska jakość części dróg gminnych
Brak rozwiązań technicznych z zakresu ochrony środowiska
Inne (proszę podać jakie:………………………………………………………..………….)

8.

Proszę o przedstawienie propozycji przedsięwzięć (działań naprawczych), które
Pana/Pani zdaniem przyczynią się do eliminacji zdefiniowanych wyżej zjawisk
negatywnych (np. modernizacja kompleksu basenowego, remont szkoły, przebudowa
ulic, itp.)

9.

Czy ma Pan/Pani jakieś dodatkowe uwagi i propozycje ?

Metryczka
1.

Płeć:
Mężczyzna

2.

Wiek w latach:
18-25

3.

26-35

36-50

51-65

66 lat i więcej

Wykształcenie:
Wyższe

4.

Kobieta

średnie zawodowe

średnie ogólnokształcące

pozostałe

Aktywność zawodowa:
Uczę się/studiuję
Jestem emerytem/rencistą
Nie pracuję i nie poszukuję pracy
Poszukuję pracy
Prowadzę działalność gospodarczą
Pracuję w sektorze publicznym
Pracuję w sektorze prywatnym
Pracuję w organizacji pozarządowej

5.

Miejsce zamieszkania
Miasto

6.

Wieś

Proszę określić w skali od „1” do „5” poziom życia Pana/Pani rodziny (gdzie 1 –
żyjemy bardzo biednie, 2 – żyjemy skromnie, 3 – żyjemy na przeciętnym poziomie, 4
– żyjąc oszczędnie wystarcza nam na wszystko, 5 – żyjemy dostatnio)
1

2

3

4

5

Dziękujemy za udział w badaniu !

