Ankieta potrzeb realizacji działań związanych z rewitalizacją
Gminy Zabłudów
Szanowni Państwo,
Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat aktualnych potrzeb w zakresie
rewitalizacji problemowych przestrzeni miejskich oraz oczekiwanych działań mających na celu
ich ożywienie społeczno-gospodarcze.
Rewitalizacja - działanie skupione na zdegradowanym obiekcie, którego celem jest
znalezienie dla niego nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w którym obiekt,
obszar staje się wartościowy i funkcjonalny. Rewitalizacja dotyczy nie tylko infrastruktury, ale
przede wszystkim stworzenia odpowiednich warunków do poprawy warunków życia
społeczności lokalnej, znajdującej się na rewitalizowanym obszarze.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w pracach nad Programem.
Ankieta ma charakter anonimowy.
Zapraszamy Państwa na stronę internetową poświęconą rewitalizacji Gminy Zabłudów
http://um.zabludow.wrotapodlasia.pl w zakładce REWITALIZACJA
Termin przesyłania ankiet od 02.12.2016 r. do 10.01.2017 r.
Ankietę można dostarczyć:
a) Pocztą elektroniczna na adres: rewitalizacja@zabludow.pl
b) Osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Zabłudowie, 16-060
Zabłudów, ul. Rynek 8, SEKRETARIAT.
c) Ankietę można również wypełnić w formie elektronicznej pod linkiem dostępnym na
stronie Urzędu Gminy w Zabłudowie www. w zakładce
http://um.zabludow.wrotapodlasia.pl/pl/urzad.html
oraz pod linkiem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCciB-7lezGvMloPEcKATr976xQ-PmQNH0PEvZk
onQ6DBwbw/viewform
1. Proszę wskazać jaki obszar Gminy Państwa zdaniem należy objąć rewitalizacją?

Sołectwo lub miejscowość:
…………………………………………………………………………………………..………………………………
2. Proszę wskazać intensywność występowania niekorzystnych zjawisk na obszarze Państwa
sołectwa/ miejscowości. Proszę wstawić „X” w kolumnach po lewej stronie (0 - zjawisko
niekorzystne nie występuje (problem nie istnieje), 1 – mała intensywność – mały problem,
2 – średnia, 3 – duża intensywność zjawiska – duży problem, N – nie wiem.
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kradzieże
wandalizm – niszczenie mienia
napady, rozboje lub pobicia
alkoholizm
przemoc w rodzinie
narkomania
przestępczość młodocianych
nieufność międzyludzka
stan zdrowia mieszkańców
poziom wykształcenia większości mieszkańców
poziom współpracy międzyludzkiej
poziom uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych
poziom kreatywności, pomysłowości, przedsiębiorczości
poziom zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalne
ilość przedsiębiorstw
kondycja ekonomiczna przedsiębiorstw
poziom dostępu do sklepów i usług
występowanie dzikich wysypisk odpadów, nielegalne składy odpadów
występowanie zagrożeń dla środowiska naturalnego
obszary wymagające rewitalizacji przyrodniczej (wyrobiska, wysypiska,
inne)
szczególnie zdegradowane obszary: obszary popegeerowskie, tereny
zdegradowane rolniczo, zniszczone kompleksy obiektów, obszary
poprzemysłowe, poprodukcyjne, powojskowe, pokolejowe, inne
ilość połączeń komunikacyjnych z innymi ośrodkami
jakość terenów publicznych (na rekreację, sport, kulturę)
jakość usług kultury
jakość usług sportu i rekreacji
jakość usług oświaty
dostęp do sieci wodociągowej
stan gospodarki ściekami
stan zabytków i innych cennych obiektów
stan techniczny budynków mieszkalnych
stan techniczny budynków użyteczności publicznej
stan estetyczny otoczenia
aktywność ośrodków kulturalno-rekreacyjnych i sportowych w pobliżu
miejsca zamieszkania
poczucie bezpieczeństwa w okolicy zamieszkania
przepływ informacji w sprawach dotyczących najbliższego otoczenia
zamieszkania
współpraca między mieszkańcami a władzami publicznymi
Inne, jakie:
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3. W kontekście wcześniej wymienionych problemów, jakie konkretne obszary,
miejsce/miejsca, obiekt/obiekty, zjawiska, powinny być w szczególności i szybko objęte
projektami inwestycyjnymi lub realizacją tzw. „miękkich” projektów (szkolenia, doradztwo,
wsparcie, itp.) w Gminie, aby wyeliminować problemy?
Przykład 1
Problem: W miejscowości „A” na ul. „B”, znajduje się zniszczony budynek po starym zakładzie, budynek
niepilnowany, młodzież urządza tam spotkania, wieczorami jest hałas, jest spożywany alkohol, niewykluczone, że
są brane narkotyki, może dojść do tragedii, budynek jest w bardzo złym stanie technicznym.
Rozwiązanie: Modernizacja i zaadaptowanie budynku po starym zakładzie.
Przykład 2
Problem: Za wsią „C”, na skraju lasu, w kierunku wsi „D” znajduje się bagnisty teren, zaśmiecony, ludzie
wyrzucają tam odpady.
Rozwiązanie: Należy teren oczyścić.
Przykład 3
Problem: W miejscowości „E”, za szkołą, znajduje się niewykorzystany gminny plac, który niszczeje.
Rozwiązanie: Teren należy zagospodarować, wykorzystać do organizacji imprez kulturalnych, sportowych lub na
potrzeby szkoły.
Przykład 4
Problem: Wieś „F” jest nieskanalizowana i niezwodociągowana. Hamuje to napływ nowych mieszkańców,
rozwój agroturystyki, przedsiębiorczości, ludzie się wyprowadzają, wieś się wyludnia.
Rozwiązanie: Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie wsi „F”.
Przykład 5
Problem: W gminie brakuje zajęć rekreacyjnych i kulturalnych dla osób starszych.
Rozwiązanie: Należy stworzyć ofertę dla seniorów, np. aerobik, zajęcia komputerowe, inne.

Państwa propozycja (problem):

Państwa propozycja (rozwiązanie):
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