
Ankieta dla mieszkańców 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Wiśniowa 
 

 

Szanowni Państwo, 

 

W celu poprawy jakości życia mieszkańców naszej gminy, Urząd Gminy 

przystąpił do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Wiśniowa. Program obejmie działania mające na celu ożywienie 

zdegradowanych obszarów gminy, poprawę jakości życia ich mieszkańców, 

przywrócenie ładu przestrzennego, gospodarczego i aktywizację środowisk 

lokalnych. Obszar rewitalizacji wytypowany zostanie spośród obszarów 

cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, 

gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych, 

przy uwzględnieniu endogenicznego potencjału i znaczenia dla rozwoju 

lokalnego. 

Dokument stanowi formalną podstawę do ubiegania się o środki 

europejskie działania związane z rewitalizacją. Dlatego zwracamy się do 

Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w pracach nad programem. 

Poznanie Państwa zdania w kwestii rewitalizacji Gminy Wiśniowa pozwoli na 

sformułowanie programu możliwie bliskiego oczekiwaniom mieszkańców 

naszej gminy.  

Wypełnione ankiety mogą Państwo wysyłać na adres mailowy: 

gmina@wisniowa.pl lub składać w Urzędzie Gminy Wiśniowa w sekretariacie 

do dnia 15 lutego r. W przypadku wysyłki drogą elektroniczną, prosimy o 

zatytułowanie maila "ankieta - Rewitalizacja". Istnieje również możliwość 

elektronicznego wypełnienia ankiety – formularz on-line dostępny jest na 

stronie Urzędu Gminy Wiśniowa w zakładce Rewitalizacja. 

Bardzo liczymy na Państwa głos w dyskusji na temat rewitalizacji Naszej 

gminy i dziękujemy za czas poświęcony w związku z uzupełnieniem ankiety.  

  



ANKIETA 
1. PŁEĆ (proszę zaznaczyć x we właściwym polu) 

 Kobieta  Mężczyzna 

 

2. Miejsce zamieszkania: (proszę wpisać miejscowość) 

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

3. Czy zamiesza Pan/Pani aktywnie włączyć się we wdrażanie proces rewitalizacji? (uczestnictwo 

w organizowanych warsztatach, spotkaniach integracyjnych, wydarzeniach) ? 

TAK NIE 

 

4. Czy dostrzega Pan/Pani konieczność przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych na terenie 

Gminy Wiśniowa? 

TAK NIE 

 

5. Proszę wskazać obszar/obszary znajdujące się na terenie Gminy Wiśniowa, który/e 

charakteryzuje się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk oraz powinien/powinny zostać 

poddany/e rewitalizacji?  Proszę wpisać miejscowość/obszar/obiekt. 

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

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

6.  Jakie problemy społeczno-gospodarcze Pana/Pani zdaniem występują na wybranym 

powyżej obszarze? (proszę zaznaczyć x w odpowiednim polu) 

Nazwa problemu/ Rodzaj Niskie 
zagrożenie lub 
brak problemu 

Średnie 
zagrożenie 
problemem 

Wysokie 
zagrożenie 
problemem 

Problem na lokalnym rynku pracy (bezrobocie, niskie wynagrodzenia, 
ograniczona liczba miejsc pracy, mało atrakcyjne miejsca pracy) 

   

Mała innowacyjność i inicjatywa mieszkańców w zakresie prowadzenia 
własnego biznesu 

   

Małe wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw     
Patologie społeczne (alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie)    
Duży odsetek osób korzystających z różnych form pomocy społecznej     
Ubóstwo (duży odsetek ludzi biednych)    
Niskie poczucie bezpieczeństwa (kradzieże, rozboje, wypadki)     
Mała integracja lokalnej społeczności    
Mała współpraca między instytucjami publicznymi a mieszkańcami    
Mała aktywność obywatelska mieszkańców i brak przeświadczenia o ich 
wpływie na sytuację w gminie 

   

Niewystarczająco rozwinięta oferta spędzania czasu wolnego – oferta 
kulturalna, sportowa, rekreacyjna 

   

Problemy związane z opieką nad dziećmi do lat 6     
Utrudniony dostęp do dobrej oferty kształcenia (oferta edukacyjna szkół 
niedostosowana do oczekiwań i potrzeb rynku pracy, braki w 
wyposażeniu) 

   

Problemy zdrowotne i dysfunkcje dzieci i młodzieży    
Problemy związane ze starzeniem się społeczeństwa (duży odsetek osób 
starszych, samotnych) 

   

Mała oferta usług publicznych skierowanych do osób starszych 
(opiekuńczych, rehabilitacyjnych, pielęgnacyjnych) 

   

Mała oferta spędzania wolnego czasu skierowana do osób starszych    

 



7. Jakie problemy środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne i techniczne Pana/Pani zdaniem 

występują na wybranym obszarze? (proszę zaznaczyć x w odpowiednim polu) 

Nazwa problemu/ rodzaj Niskie 
zagrożenie lub 
brak problemu 

Średnie 
zagrożenie 
problemem 

Wysokie 
zagrożenie 
problemem 

Niewystarczająca infrastruktura techniczna (np. gaz, 
kanalizacja, wodociągi) 

   

Niewystarczająca infrastruktura komunikacyjna (drogi, 
chodniki) 

   

Zły stan techniczny obiektów mieszkalnych    
Duża liczba obiektów mieszkalnych wykorzystujących 
przestarzałe systemy grzewcze powodujące 
zanieczyszczenie środowiska 

   

Zdewastowane i opuszczone obiekty budowlane    
Brak boisk, placów zabaw    
Brak ścieżek rowerowych    
Zły stan zabytków    
Mała liczba gospodarstw domowych wykorzystujących 
odnawialne źródła energii 

   

Negatywne przyzwyczajenia mieszkańców wpływające 
na zanieczyszczenie środowiska (np. spalanie śmieci) 

   

Niska estetyka otoczenia (miejsca do wypoczynku, 
rozmowy, ład przestrzenny) 

   

 

8. Jakie działania/przedsięwzięcia w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji, Gmina 

Wiśniowa powinna podjąć, aby zaradzić głównym problemom? (proszę zaznaczyć x w pasującym 

polu) 

 Modernizacja/rozbudowa infrastruktury technicznej (np. drogowej, wodnej, kanalizacyjnej, chodniki, 
ścieżki rowerowe, oświetlenie) 

 Rozbudowa infrastruktury wpływającej na poprawę stanu środowiska naturalnego gminy (np. instalacje 
odnawialnych źródeł energii) 

 Polepszenie ładu przestrzeni publicznych (np. place zabaw, skwery) 

 Rozwój ofert edukacyjnej (np. doposażenie placówek oświatowych) 

 Wsparcie dzieci i młodzieży we wszechstronnym rozwoju (np. organizacja zajęć pozalekcyjnych i różnych 
form aktywności pozaszkolnej) 

 Działania na rzecz poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży (np. organizacja pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, programy profilaktyczne) 

 Zwiększenie liczby inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

 Rozwój usług oferowanych na rzecz osób starszych (np. zajęcia ruchowe, pomoc psychologiczna, miejsca 
umożliwiające rehabilitację) 

 Tworzenie warunków do społecznej i zawodowej aktywności osób z różnego rodzaju 
niepełnosprawnościami (np. likwidacja barier architektonicznych, organizacja staży, pomoc 
psychologiczna) 

 Wsparcie aktywności gospodarczej i zawodowej mieszkańców (np. punkty doradztwa, organizacja 
praktyk i staży zawodowych, realizacja projektów szkoleniowo-doradczych) 

 Realizacja programów aktywizacji i integracji, programów aktywności lokalnej 

 Inne (proszę wpisać jakie)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 


