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ANKIETA 
 

Szanowni Mieszkańcy! 
 
 W związku z trwającymi pracami nad dokumentem „Gminny Program Rewitalizacji dla 
Gminy Ropczyce na lata 2021 -2027” zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety 
dotyczącej oceny stanu i problemów rozwojowych naszej gminy.  

Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład mieszkańców w tworzeniu nowego 
Gminnego Programu Rewitalizacji na kolejne lata. Wszelkie uwagi i sugestie będą stanowić 
odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych. Dokument ten odgrywać będzie 
bardzo ważną role w nowym okresie programowania UE, pozwoli bowiem określić priorytetowe 
działania w zakresie rewitalizacji obszarów problemowych na terenie gminy.  

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 
to obszar gminy, znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk 
społecznych, i występowania na nim ponadto co najmniej jednego negatywnego zjawiska ze sfery 
gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej, mającego w stosunku do 
nich charakter uzupełniający.  

Prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety. Jednocześnie zapewniamy, iż badanie jest poufne. 
Uzyskane wyniki posłużą nam do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, a wyniki będą 
prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.  Aby były one wiarygodne, prosimy o szczere 
odpowiedzi. 
  
Dziękujemy za poświęcenie czasu i wypełnienie ankiety. 
 

 
1. Jak oceniają Państwo Gminę Ropczyce jako swoje miejsce zamieszkania?  

□ bardzo dobrze 
□ dobrze 
□ średnio 
□ źle 
□ bardzo źle  
 

 

2. Jakie są Państwa zdaniem główne problemy Gminy Ropczyce? Prosimy o zaznaczenie WSKAZANIE 
JEDNEGO, najważniejszego rodzaju problemów. 

□ problemy w sferze społecznej (np. bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, patologie oraz inne) 
□ problemy w sferze gospodarczej (np. niski stopień przedsiębiorczości, niekorzystne warunki 
funkcjonowania przedsiębiorstw) 
□ problemy w sferze środowiskowej (np. zanieczyszczenie środowiska, obecność odpadów) 
□ problemy w sferze przestrzenno-funkcjonalnej (np. niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę, niski 
poziomu obsługi komunikacyjnej, braki w zakresie terenów publicznych) 
□ problemy w sferze technicznej (np. degradacja stanu technicznego budynków, brak funkcjonowania 
rozwiązań technicznych w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska) 
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3. W których miejscowościach Państwa zdaniem występują problemy w poszczególnych sferach? 
Bardzo prosimy o zaznaczenie MAKSYMALNIE TRZECH MIEJSCOWOŚCI, gdzie Państwa zdaniem 
takie problemy występują najczęściej.  
 

Miejscowości: 
Problemy 
w sferze 

społecznej 

Problemy 
w sferze 

gospodarczej 

Problemy 
w sferze 

środowiskowej 

Problemy w sferze 
przestrzenno - 
funkcjonalnej 

Problemy 
w sferze 

technicznej  

Brzezówka      

Gnojnica Wola      

Gnojnica Dolna      

Lubzina      

Łączki Kucharskie      

Mała      

Niedźwiada      

Okonin      

Strefa 1 Os. Śródmieście      

Strefa 2 Os. Północ      

Strefa 3 Os. Św. Barbary      

Strefa 4 Os. Witkowice      

Strefa 5 Os. Pietrzejowa      

Strefa 6 Os. Brzyzna      

Strefa 7 Os. Granice      

Strefa 8 Os. Chechły      

Strefa 9 Os. Czekaj      

 
 

4. Jeśli znają Państwo lokalizację (ulica i numer budynku, bez numeru mieszkania), gdzie natężenie 
problemów w SFERZE SPOŁECZNEJ jest największe bardzo prosimy o wypisanie ich poniższej: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. Jeśli znają Państwo lokalizację (ulica i numer budynku, bez numeru mieszkania), gdzie natężenie 
problemów w SFERZE GOSPODARCZEJ jest największe bardzo prosimy o wypisanie ich poniższej: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Jeśli znają Państwo lokalizację (ulica i numer budynku, bez numeru mieszkania), gdzie natężenie 
problemów w SFERZE ŚRODOWISKOWEJ jest największe bardzo prosimy o wypisanie ich 
poniższej: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

7. Jeśli znają Państwo lokalizację (ulica i numer budynku, bez numeru mieszkania), gdzie natężenie 
problemów w SFERZE PRZESTRZENNO - FUNKCJONALNEJ jest największe bardzo prosimy o 
wypisanie ich poniższej: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

8. Jeśli znają Państwo lokalizację (ulica i numer budynku, bez numeru mieszkania), gdzie natężenie 
problemów w SFERZE TECHNICZNEJ jest największe bardzo prosimy o wypisanie ich poniższej: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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9. Jakie są Państwa zdaniem główne problemy społeczne występujące w wyżej wybranych 
miejscowościach (jeśli dotyczy)? Prosimy o zaznaczenie MAKSYMALNIE TRZECH 
NAJWAŻNIEJSZYCH. 
□ bezrobocie  
□ ubóstwo 

□ przestępczość 

□ niski poziom wykształcenia mieszkańców 

□ brak aktywności mieszkańców 
□ niski poziom zaufania w społeczeństwie 

□ bezdomność 

□ uzależnienia 

□ przemoc w rodzinie 
□ wykluczenie społeczne 
□ wandalizm 
□ nie dotyczy 

 
10.  Jakie są Państwa zdaniem główne problemy gospodarcze występujące w wyżej wybranych 

miejscowościach (jeśli dotyczy)? Prosimy o zaznaczenie MAKSYMALNIE TRZECH 
NAJWAŻNIEJSZYCH. 

□ mała przedsiębiorczość mieszkańców  
□ słaba kondycja ekonomiczna istniejących przedsiębiorstw  
□ niekorzystne warunki funkcjonowania przedsiębiorstw  
□ brak wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw 
□ brak miejsc pracy  
□ brak lub zła jakość terenów inwestycyjnych  

  □ nie dotyczy 
 

11. Jakie są Państwa zdaniem główne problemy środowiskowe występujące w wyżej wybranych 
miejscowościach (jeśli dotyczy)? Prosimy o zaznaczenie MAKSYMALNIE TRZECH 
NAJWAŻNIEJSZYCH. 

□ zanieczyszczenie powierza   
□ zanieczyszczenie wody 
□ zanieczyszczenie gleby  
□ nie ekologiczne zachowania wśród mieszkańców  
□ brak w zakresie zieleni   

  □ nie dotyczy 
 

12. Jakie są Państwa zdaniem główne problemy przestrzenno - funkcjonalne występujące w wyżej 
wybranych miejscowościach (jeśli dotyczy)? Prosimy o zaznaczenie MAKSYMALNIE TRZECH 
NAJWAŻNIEJSZYCH. 

□ brak lub niedostateczna jakość infrastruktury technicznej: drogi, sieci wodnokanalizacyjne, energetyczne, 
teleinformatyczne, gazowe, ciepłownicze  
□ mała dostępność do infrastruktury społecznej: obiekty kulturalne i sportowe, placówki edukacyjne, 
ochrony zdrowia i opiekuńcze 
□ niewystarczający stopień zagospodarowania miejsc publicznie dostępnych 
□ niedostosowanie miejsc publicznie dostępnych do potrzeb osób niepełnosprawnych  

  □ nie dotyczy 
 

13.  Jakie są Państwa zdaniem główne problemy techniczne występujące w wyżej wybranych 
miejscowościach (jeśli dotyczy)? Prosimy o zaznaczenie MAKSYMALNIE TRZECH 
NAJWAŻNIEJSZYCH. 

□ zły stan techniczny budynków publicznych  
□ zły stan komunalnych budynków mieszkalnych 
□ braki w  wyposażeniu budynków w rozwiązania energooszczędne i proekologiczne  

  □ nie dotyczy 
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14. Jakie grupy powinny być głównymi odbiorcami działań rewitalizacyjnych w Państwa miejscu 
zamieszkania? Rewitalizacja to zestaw działań mających na celu poprawę sytuacji w 
problematycznych obszarach Gminy. Działania te obejmują sferę społeczną, gospodarczą oraz 
przestrzenną. Dzięki realizacji tych działań w wyznaczonych obszarach nastąpi poprawa 
warunków do życia, wypoczynku i rozwoju gospodarczego. 
□ rodziny z małymi dziećmi 
□ dzieci 
□ młodzież 
□ seniorzy 
□ osoby niepełnosprawne 
□ osoby bezrobotne 
□ osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym 
□ osoby zagrożone patologiami (alkoholizm, narkomania, przestępczość, itp.) 
□ inne (bardzo prosimy wpisać jakie?) ……………………………………………………………. 

 

 
 
 

METRYCZKA 
 
1. Płeć:        kobieta    mężczyzna 

2. Wykształcenie:       podstawowe    zawodowe    średnie    wyższe 

3. Grupa wiekowa:     15-17 lat    18-25 lat    26-40 lat    41-60 lat      61 lat i więcej 

4. Status zawodowy:  uczeń/student    pracujący    przedsiębiorca    emeryt/rencista    

                                       bezrobotny    inny 

 

5. Miejsce zamieszkania (miejscowość) : …………………………………………………… 

 

 

 
 

Serdecznie dziękujemy za udział w ankiecie! 


