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Wstęp
W ramach prac nad Programem Rewitalizacji Gminy Poddębice na zlecenie
Burmistrza Poddębic przeprowadzone zostały w marcu 2016 roku badania
ankietowe.

Uczestnictwo

akcjonariuszy

w badaniu

społecznych:

zapewnione zostało wszystkim grupom

mieszkańcom,

przedsiębiorcom,

organizacjom

pozarządowym, działaczom społecznym, samorządowcom, lokalnym liderom i innym
uczestnikom procesów społeczno-gospodarczych w gminie.
Formularz ankiety stanowi Załącznik 1 do niniejszego raportu. Kwestionariusze do
przeprowadzenia badania ankietowego zostały przygotowane zarówno w wersji
elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej Gminy Poddębice, jak i w wersji
papierowej. Informacja o przeprowadzaniu ankiety została rozpowszechniona przez
pracowników Urzędu Miejskiego w Poddębicach. Ankiety w formie papierowej były
dostępne dla wszystkich interesantów Urzędu.
Głównym celem badania ankietowego było z jednej strony pozyskanie od
mieszkańców

opinii

na

temat

występujących

na

terenie

gminy

obszarów

zdegradowanych, które należałoby objąć działaniami rewitalizacyjnymi, z drugiej
uzyskanie informacji o problemach, potrzebach i jakości życia w gminie. Kształt
kwestionariusza oraz jego zakres tematyczny wychodzi naprzeciw problemom
istotnym dla zrównoważonego rozwoju gminy Poddębice.
Ankieta zawierała dziewięć pytań oraz metryczkę charakteryzującą respondenta.
Struktura kwestionariusza uwzględniała zarówno pytania zamknięte, jak i otwarte,
przy czym zdecydowanie przeważał typ pytania zamkniętego. W większości pytań
umieszczono jednak pozycję „inne (jakie)”, a więc o charakterze otwartym, z
możliwością podania odpowiedzi, która nie znalazła się w zaproponowanym
katalogu.
Ankietę przeprowadzono z zachowaniem zasady anonimowości osób biorących w
niej udział.
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Każdy z respondentów biorący udział w badaniu ankietowym, odpowiadał na
pytanie czy, według jego opinii, w gminie występują obszary zdegradowane
wymagające działań naprawczych, a następnie proszony był o określenie położenia
obszaru, który w pierwszej kolejności kwalifikuje się do działań rewitalizacyjnych.
Następny blok pytań dotyczył określenia negatywnych zjawisk występujących na
wskazanym obszarze zdegradowanym, w podziale na zjawiska społeczne,
gospodarcze,

środowiskowe,

przestrzenno-funkcjonalne

oraz

techniczne.

Respondenci określali również zasięg potencjalnego oddziaływania procesu
rewitalizacji (najbliższe otoczenie, dana miejscowość, gmina). W końcowej części
ankiety respondenci mieli możliwość zgłoszenia dodatkowych uwag i opinii
dotyczących zagadnień będących przedmiotem badania. W metryczce poza
podstawowymi informacjami (płeć, wiek, wykształcenie, aktywność zawodowa,
miejsce zamieszkania) mieszkańcy określali swój poziom życia w skali od 1 do 5
(gdzie „1” oznaczało żyjemy bardzo biednie, a „5”- żyjemy dostatnio).
Kwestionariusze do przeprowadzenia badania ankietowego zostały przygotowane
zarówno w wersji elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej Gminy
Poddębice, jak i w wersji papierowej. Informacja o przeprowadzaniu ankiety została
rozpowszechniona przez pracowników Urzędu Miejskiego w Poddębicach. Ankiety w
formie papierowej były dostępne dla interesantów Urzędu. Analiza badania
ankietowego

wskazuje,

że

ankiety

wypełniały

w

głównej

mierze

osoby

zainteresowane gminą Poddębice, aktywne i dobrze zorientowane w sprawach
swojej gminy.
Metryczka - Charakterystyka respondentów
W ankiecie wzięły udział 54 osoby, w tym 21 (38,9%) mężczyzn i 29 (53,7%)
kobiet; cztery osoby nie podały informacji o płci.
WYSZCZEGÓLNIENIE

Mężczyźni

Kobiety

Brak odpowiedzi

Liczby
bezwzględne .....................

21

29

4

% ..........................................

38,9

53,7

7,4
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Wśród respondentów zdecydowanie przeważały osoby w wieku 26 - 35 lat (niemal
39% ogółu); nieco ponad 1/5 to osoby w wieku 36 – 50 lat albo 51 – 65 lat. Słabo
reprezentowane były najmłodsze roczniki (18 – 25 lat), nieco ponad 9%. W ankiecie
wzięła udział tylko jedna osoba w wieku 66 i więcej lat. Cztery osoby nie wypełniły
informacji o swoim wieku.
WYSZCZEGÓLNIENIE

18-25

26-35

36-50

51-65

66 lat i
więcej

brak
odpowiedzi

Liczby
bezwzględne ...........

5

21

12

11

1

4

% ................................

9,3

38,9

22,2

20,4

1,9

7,4

Najaktywniejszą grupą ze względu na wykształcenie były osoby z wykształceniem
wyższym – niemal 60% ogólnej liczby respondentów. Po niespełna 15% przypada na
osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym i średnim zawodowym. W
ankiecie nie wzięła udziału żadna osoba z wykształceniem niższym, niż średnie –
jeśli pominąć braki odpowiedzi, których wystąpiło 6.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wyższe

Średnie
zawodowe

Średnie
ogólnokształcące

Brak
odpowiedzi

Pozostałe

Liczby
bezwzględne ................

32

8

8

0

6

% .....................................

59,3

14,8

14,8

0,0

11,1

Najliczniejszą grupą respondentów ze względu na formę aktywności zawodowej
byli pracownicy sektora publicznego (1/3 ogółu). W sektorze prywatnym pracowało
prawie 15% a 13% stanowili przedsiębiorcy, zaś przeszło 7% pracownicy organizacji
pozarządowych (NGO). W ankiecie wzięły udział jedynie 2 osoby bezrobotne, 3
uczniów lub studentów i tyluż emerytów oraz 5 osób nie pracujących z własnego
wyboru. Na pytanie nie odpowiedziały 4 osoby.
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Forma aktywności

Liczby bezwzględne

%%

Uczę się/studiuję ..............................

3

5,6

Jestem emerytem/rencistą ..............

3

5,6

Nie pracuję i nie poszukuję pracy .....

5

9,3

Poszukuję pracy ................................

2

3,7

Prowadzę działalność gospodarczą ..

7

13,0

Pracuję w sektorze publicznym ........

18

33,3

Pracuję w sektorze prywatnym ........

8

14,8

Pracuję w organizacji pozarządowej

4

7,4

Brak odpowiedzi ...............................

4

7,4

2/3 biorących udział w ankiecie to mieszkańcy miasta, zaś nieco ponad ¼ to
mieszkańcy wsi. Na pytanie o miejsce zamieszkania nie odpowiedziały 4 osoby.
WYSZCZEGÓLNIENIE

Miasto

Wieś

Brak odpowiedzi

Liczby
bezwzględne ..................................

36

14

4

% .......................................................

66,7

25,9

7,4

W ramach samooceny poziomu życia rodziny respondenta najwięcej wskazań
odnotowano dla przeciętnego poziomu zamożności (niemal połowa wyborów). Po
około 1/5 respondentów ocenia swój poziom życia nieco poniżej lub powyżej
przeciętnej. Tylko 2 osoby oceniły swoją sytuację bytową, jako biedę a jedna – jako
pełny dostatek. Cztery osoby nie odpowiedziały na to pytanie.
Szacunek poziomu życia rodziny respondenta w skali od „1” do „5” (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 (3,7%)

„2” – 12 (22,2%) „3” – 24 (44,4%) „4” – 11 (20,4%) „5” – 1 (1,9%)

Brak odpowiedzi: 4 (7,4%)
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Analiza wyników
W zasadniczej części ankiety zadano respondentom 9 pytań dotyczących
celowości, zakresu i kierunków rewitalizacji na obszarze gminy Poddębice.
Pierwsze

pytanie

dotyczyło

występowania

na

terenie

gminy

obszarów

zdegradowanych, a więc de facto zasadności podjęcia działań w ramach programu
rewitalizacji. Twierdzącą odpowiedź otrzymano niemal od wszystkich respondentów,
z jednym wyjątkiem. 10 osób wyraziło swoje zdanie w sposób bardziej
wstrzemięźliwy, niż pozostałe („raczej tak” wobec zdecydowanego „tak” pozostałych).
Czy Pana/Pani zdaniem w Gminie Poddębice występują obszary zdegradowane, które
należy objąć działaniami naprawczymi w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji?
Odpowiedzi

Tak

Raczej tak

Nie

Ogółem

Liczby bezwzględne ...............

43

10

1

54

% .............................................

79,6

18,5

1,9

100,0

W drugim pytaniu poproszono o wskazanie obszarów zdegradowanych, które
w pierwszym rzędzie wymagają rewitalizacji. Poniższe zestawienie prezentuje
odpowiedzi według częstości względnej ich występowania. Z zestawienia wyraźnie
wynika, że zdecydowanie najbardziej zauważalnym dla mieszkańców obszarem
zdegradowanym jest kompleks basenów na południowym skraju Poddębic (przeszło
70% wskazań). Jako obszary zdegradowane bardzo często wymieniano ulice
w Poddębicach, przy czym zdecydowanie najczęściej ulice: Targową, Zieloną i Polną
(po około ¼ wskazań). Na kolejnych miejscach w tym rankingu znalazło się
Przedszkole Publiczne i Gimnazjum wraz z halą sportową. Pozostałe wskazywane
obszary występują już wyraźnie rzadziej i mają przeważnie charakter incydentalny.
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Proszę określić położenie obszarów zdegradowanych, które według Pana/Pani należy objąć
działaniami naprawczymi w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
*)

**)

Liczby
bezwzględne

Obszary
Kompleks basenów ........................................................................
Ul. Targowa ....................................................................................
Ul. Zielona ......................................................................................
Ul. Polna .........................................................................................
Przedszkole publiczne ....................................................................
Gimnazjum i hala sportowa przy gimnazjum ..................................
Ul. Mickiewicza ...............................................................................
Ul. Wiosenna ..................................................................................
Ul. Miła ............................................................................................
Ul. Narutowicza ..............................................................................
Ul. Przejazd ....................................................................................
Liceum Ogólnokształcące ..............................................................
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych .................................................
Poddębickie centrum zdrowia ........................................................
Osiedle Zielona-Przejazd-Targowa ................................................
Ul. Szkolna .....................................................................................
Ul. 1-go maja ..................................................................................
Plac przy cmentarzu .......................................................................
Miasteczko ruchu............................................................................
*)
Pozostałe ......................................................................................
**)
Inne ..............................................................................................
Brak odpowiedzi .............................................................................

39
14
14
12
7
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
10
4
3

%%
72,2
25,9
25,9
22,2
13,0
9,3
9,3
7,4
7,4
7,4
5,6
5,6
5,6
5,6
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
19,0
7,4
5,6

Suma jednostkowych wyborów występujących tylko w jednej ankiecie.
Wypowiedzi nie zawierające określenia położenia obszaru (np. szkoły/szkoła, ulice w mieście, oświetlenie
ulic) też z reguły jednostkowe.

Trzecie pytanie ma na celu wyodrębnienie negatywnych aspektów społecznych
dotykających mieszkańców gminy Poddębice i będących jednym z powodów
podjęcia działań naprawczych w celu podniesienia jakości życia. W świetle badania
najbardziej uciążliwe dla mieszkańców zjawiska społeczne to bezrobocie, uboga
oferta

sportowo-rekreacyjna

oraz

niski

standard

życia.

Relatywnie

często

wskazywano także niską jakość i ograniczony dostęp do edukacji przedszkolnej,
niską aktywność społeczną mieszkańców i ich niewielkie uczestnictwo w życiu
kulturalnym (bez zdefiniowania przyczyn takiego stanu).
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Proszę wskazać maksymalnie pięć najważniejszych negatywnych zjawisk społecznych
występujących w Gminie Poddębice.
Liczby
bezwzględne

Zjawiska

%%

Bezrobocie ................................................................................................

35

64,8

Niski standard życia mieszkańców ............................................................

31

57,4

Niski poziom bezpieczeństwa publicznego ...............................................

4

7,4

Wykluczenie osób niepełnosprawnych.....................................................

11

20,4

Niski poziom edukacji ...............................................................................

3

5,6

Niska jakość i ograniczony dostęp do edukacji przedszkolnej ..................

21

38,9

Jakość opieki społecznej ...........................................................................

8

14,8

Patologie społeczne ..................................................................................

15

27,8

Brak całorocznej oferty sportowo-rekreacyjnej, szczególnie dla dzieci
i młodzieży..............................................................................................

33

61,1

Niska aktywność społeczna mieszkańców ................................................

20

37,0

Brak uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym .............................

17

31,5

Niewielka oferta szkoleń i kursów uzupełniających kwalifikacje..............

15

27,8

Inne ..........................................................................................................

0

0,0

Brak odpowiedzi .......................................................................................

1

1,9

W

pytaniu

4

poproszono

respondentów

o

wskazanie

najważniejszych

negatywnych zjawisk gospodarczych utrudniających życie mieszkańcom gminy
Poddębice.

Zdecydowanie

najczęściej

wymienianym

czynnikiem

było

słabe

wykorzystanie potencjału turystyczno-rekreacyjnego gminy; wskazało go aż ponad
4/5 uczestników ankiety. Co najmniej połowa badanych wskazywała także na
trudności pozyskania nowych inwestorów oraz niski poziom przedsiębiorczości.
Relatywnie rzadziej wskazywano na pozostałe z proponowanych odpowiedzi,
z reguły nie korzystając z możliwości zaproponowania własnych wariantów
odpowiedzi.
Proszę wskazać maksymalnie pięć najważniejszych negatywnych zjawisk gospodarczych
występujących na terenie Gminy Poddębice.
Zjawiska

Liczby
bezwzględne

%%

Słabe wykorzystanie potencjału turystyczno-rekreacyjnego ......................

44

81,5

Niski poziom przedsiębiorczości ..................................................................

27

50,0

Niedostateczne wsparcie dla mikro- i małych przedsiębiorstw ..................

17

31,5

8

Trudności pozyskiwania nowych inwestorów .............................................

30

55,6

Niski poziom innowacyjności przedsiębiorstw ............................................

16

29,6

Brak możliwości tworzenia nowych miejsc pracy ........................................

19

35,2

Inne ..............................................................................................................

2

3,7

Brak odpowiedzi ..........................................................................................

1

1,9

W pytaniu 5 respondenci byli proszeni o określenie zagrożeń środowiskowych
występujących w gminie Poddębice. Przytłaczająca większość wskazała jedynie
niedostateczne

wykorzystanie

walorów środowiskowych

gminy.

Jedynie

1/3

wymieniła także degradację środowiska naturalnego (bez określenia charakteru tej
degradacji), z czego należy wnosić, że w opinii większości mieszkańców na terenie
gminy nie występują poważniejsze zagrożenia ludności na skutek zanieczyszczeń
środowiska.
Proszę wskazać maksymalnie trzy najważniejsze negatywne zjawiska środowiskowe
występujące na terenie Gminy Poddębice.
Liczby
bezwzględne

Zjawiska

%%

Degradacja środowiska naturalnego ..............................................................

18

77,8

Zagrożenie powodziowe.................................................................................

3

5,6

Inne .................................................................................................................

4

7,4

Brak odpowiedzi .............................................................................................

2

3,7

W pytaniu 6 respondenci podali swoje opinie na temat negatywnych zjawisk
przestrzenno-funkcjonalnych występujących na terenie gminy Poddębice. Ponad ¾
badanych wskazało słabość bazy rekreacyjno-wypoczynkowej oraz brak bazy
hotelowej. Znacznie rzadziej, choć też relatywnie często, wymieniano niską estetykę
przestrzeni publicznej, brak dostępu do usług publicznych świadczonych drogą
elektroniczną,

słaby

rozwój

bazy

sportowo-turystycznej,

brak

zaplecza

rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych i brak miejsc parkingowych.
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Proszę wskazać maksymalnie pięć najważniejszych negatywnych zjawisk przestrzennofunkcjonalnych występujących na terenie Gminy Poddębice.
Zjawiska

Liczby
bezwzględne

%%

Niska estetyka przestrzeni publicznej ............................................................

26

48,1

Słabo rozwinięta baza rekreacyjno-wypoczynkowa .......................................

42

77,8

Słabo rozwinięta baza sportowo-turystyczna ................................................

20

37,0

Brak zaplecza rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych ......................

19

35,2

Brak lub słaby rozwój sieci handlowo-usługowej ...........................................

5

9,3

Brak lub słaby rozwój infrastruktury komunalnej ..........................................

9

16,7

Niedost. dostęp do usług publicznych św. drogą elektroniczną ....................

23

42,6

Brak bazy hotelowej .......................................................................................

41

75,9

Brak miejsc parkingowych ..............................................................................

19

35,2

Inne ................................................................................................................

2

3,7

Brak odpowiedzi .............................................................................................

1

1,9

Kolejne pytanie ankiety dotyczyło określenia degradacji technicznej obserwowanej
w gminie Poddębice. Respondenci wykazali się konsekwencją wskazując najczęściej
zły stan dróg gminnych i degradację obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych (ponad
70% wskazań). Relatywnie często (niemal połowa wskazań) podkreślano także
degradacje budynków użyteczności publicznej. Nieco ponad ¼ badanych zauważyła
także występowanie barier architektonicznych w przestrzeni publicznej.
Proszę wskazać maksymalnie trzy najważniejsze negatywne zjawiska techniczne
występujące na terenie Gminy Poddębice.
Zjawiska

Liczby
bezwzględne

%%

Degradacja budynków użyteczności publicznej .............................................

25

46,3

Zły stan techniczny obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych........................

38

70,4

Bariery architektoniczne w przestrzeni publicznej .........................................

14

25,9

Niska jakość części dróg gminnych .................................................................

39

72,2

Brak rozwiązań technicznych z zakresu ochrony środowiska ........................

7

13,0

Inne ................................................................................................................

6

11,1

10

Brak odpowiedzi .............................................................................................

2

3,7

W pytaniu 8 poproszono respondentów o określenie rodzaju działań naprawczych,
które należy przeprowadzić w celu eliminacji zjawisk negatywnych opisanych we
wcześniejszych pytaniach. Jak to wynika z danych zamieszczonych w poniższej
tablicy proces definiowania

zagrożeń

przeprowadzony podczas wypełniania

kolejnych pytań ankiety przynajmniej w jednym punkcie znacząco zmienił optykę
respondentów w zakresie hierarchii ważności przedsięwzięć prowadzących do
rewitalizacji obszarów zdegradowanych (pytanie 2). Wprawdzie bezdyskusyjnie
najważniejsza dla mieszkańców gminy jest modernizacja i rozbudowa kompleksu
basenów (przeszło 85% wskazań), niemniej aż 37% badanych opowiedziało się za
modernizacją przedszkola publicznego (w tym duża liczba tych, którzy wcześniej nie
umieścili go na liście obszarów zdegradowanych). Nadal wysokie miejsca w rankingu
częstości wskazań zajmują ulice Zielona, Polna i Targowa. Pojawił się na liście
postulat rozwoju usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną – czy to na
skutek występowania tej kategorii w jednym z wcześniejszych pytań, czy też w
związku z trudnością jej przyporządkowania do obszaru geograficznego.
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.)
Lp.

Przedsięwzięcia

Liczby
bezwzględne

%%

1

Modernizacja (rozbudowa) kompleksu basenowego ..............................

46

85,2

2

Modernizacja przedszkola .......................................................................

20

37,0

3

Przebudowa ul. Zielonej ..........................................................................

17

31,5

4

Przebudowa ul. Targowej........................................................................

15

27,8

5

Przebudowa ul. Polnej ............................................................................

12

22,2

6

Modernizacja Gimnazjum i hali sportowej przy Gimnazjum ...................

4

7,4

7

Budowa nowoczesnych placów zabaw przy szkołach, przedszkolach
i na osiedlach .......................................................................................

4

7,4

8

Przebudowa ul. Miłej ...............................................................................

4

7,4

9

E-urząd ....................................................................................................

4

7,4

10

Utworzenie bazy hotelowej .....................................................................

3

5,6

11

Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej przy LO ..................................

3

5,6

12

Budowa obiektów sanatoryjnych Poddębickiego Centrum Zdrowia .......

3

5,6

13

Ogród Zmysłów i Dom Pracy Twórczej - wzbogacenie oferty ................

3

5,6

11

14

Przebudowa ul. Przejazd ........................................................................

2

3,7

15

Przebudowa ul. Mickiewicza ...................................................................

2

3,7

13

24,7

16

*)

Pozostałe ...............................................................................................
**)

17

Inne .......................................................................................................

27

50,0

18

Brak odpowiedzi ......................................................................................
Suma jednostkowych wyborów występujących tylko w jednej ankiecie.

2

3,7

*)

**)

Wypowiedzi nie zawierające określenia położenia obszaru (np. szkoły/szkoła, ulice w mieście, oświetlenie
ulic) też z reguły jednostkowych.

Czy ma Pan/Pani jakieś dodatkowe uwagi i propozycje ?
Uwagi i propozycje zgłosiło 12 respondentów, tj. 22,2% biorących udział
w badaniu.
Większość wypowiedzi w tym punkcie dotyczyła oświetlenia i utwardzenia ulic,
a także ułatwień dla niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Jeden z respondentów przedstawił obszerne propozycje dotyczące trzech zakresów
tematycznych:
„ ….sprawa ze śmieciami w lasach powinna być już dawno rozwiązana. Okropne
jest to na jak wiele mieszkańcy naszej gminy sobie pozwalają. Wiedząc, że w
naszym mieście nie czeka ich żadna kara, niszczą środowisko.
……nasz piękny park powinien być czynny dłużej niż do zmroku, ponieważ przez
ogromne oświetlenie całą dobę wygląda wprost fantastycznie. Szkoda, żeby
większość czasu był zamknięty – tyle na niego czekaliśmy.
……Byczyna - uważam, że niezbędne jest oświetlenie na korcie do tenisa i
innych boiskach…. Brak oświetlenia na korcie uniemożliwia grę wieczorem”

Inny przykład wypowiedzi:
„zamontowanie na osiedlach, w parku mini ogródków ze sprzętem siłoworehabilitacyjnym do ćwiczeń na powietrzu, np. rowerek, atlas, podciąganie ciężarów
itp."
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Podsumowanie
Analiza

wyników

przeprowadzonej

ankiety

wyraźnie

określiła

potrzeby

i oczekiwania rewitalizacyjne z perspektywy lokalnej społeczności .Przeprowadzone
konsultacje dały możliwość skonfrontowania wiedzy o aspektach funkcjonowania
gminy przez różne środowiska lokalne, co w konsekwencji przyczyni się do
optymalnej delimitacji obszarów problemowych i tym samym będzie podstawą
uzasadnienia podjętych działań.
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Załącznik 1

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.
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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 negatywnych zjawisk gospodarczych
występujących na terenie Gminy Poddębice.
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:……………………………………………………………………….)
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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 ?
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Metryczka
1.

Płeć:
Mężczyzna

2.

Kobieta

Wiek w latach:
18-25

3.

36-50

51-65

66 lat i więcej

Wykształcenie:
Wyższe

4.

26-35

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 !
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