
 

ANKIETA 

„WYZNACZENIE OBSZARU REWITALIZOWANEGO” 

 

 

Szanowni Mieszkańcy! 

 

Gmina Bardo przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i 

Gminy Bardo na lata 2016-2023. Dokument ten jest dokumentem strategicznym i będzie 

odgrywać szczególnie ważną rolę, gdyż umożliwi staranie się o środki zewnętrzne, w tym 

aplikowanie o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014-2020.  

 

Rewitalizacja jest procesem zmierzającym do wyprowadzenia ze stanu 

kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzonym w sposób kompleksowy, poprzez 

zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Obszar 

zdegradowany to przestrzeń, w której koncentrują się zjawiska negatywne (społeczne, 

gospodarcze, przestrzenne)
1
 oraz problemy, które wpływają na pogorszenie jakości życia 

mieszkańców. 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wskazanie właśnie takich obszarów na terenie 

Gminy. 

Państwa głos jest szczególnie istotny – pozwoli wyznaczyć obszar wymagający interwencji 

oraz określić zakres działań zmierzających do kompleksowej rewitalizacji. 

Ankieta ma charakter anonimowy i służy wyłącznie do celów opracowania GPR-u. 

Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i za uczestniczenie w tak ważnym dla Gminy 

momencie. 

 

Ankietę należy wypełnić do dnia 26.08.2016 r.  i przekazać w jeden z poniższych sposobów: 

 Wysłać drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „ankieta rewitalizacja” na adres 

mptasinska@bardo.pl 

 Dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, Rynek 2, 57-256 Bardo, pokój nr 13 

(II piętro) osobiście lub listownie. 

 

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z Koordynatorem Projektu – Marta Ptasińska, 

Tel. 74 8171 478 w. 73, e-mail: mptasinska@bardo.pl 

 
 

Burmistrz Miasta i Gminy 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 23 lipca 2015 (projekt) oraz „Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014-2020” 



1. Proszę wskazać obszary, które wymagają Pani/Pana zdaniem konieczności podjęcia 

działań rewitalizacyjnych ze względu na kumulację problemów społecznych, 

gospodarczych i przestrzennych (proszę wskazać maksymalnie 5) 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

(proszę podać ulice lub zakres ulic obejmujących obszar) 
…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………. 

 
 

2) Co Panią/Pana łączy ze wskazanymi obszarami? (można wybrać więcej niż 1 

odpowiedź) 

 Jestem mieszkańcem 

 Pracuję na tym terenie 

 Prowadzę działalność gospodarczą 

 Spędzam czas wolny 

 

 



 

 

 

3) Proszę ocenić problemy występujące na wybranych przez Panią/Pana obszarach. 

(1-najmniej istotny problem; 2 – raczej nieistotny problem, 3 -  trudno powiedzieć, 4 – raczej 

istotny problem, 5 – najbardziej istotny problem 
SFERA SPOŁECZNA 

 1 2 3 4 5 

Ubóstwo      

Bezrobocie      

Patologie (alkoholizm i narkomania)      

Niepełnosprawność      

Brak poczucia bezpieczeństwa      

Niski poziom wykształcenia      

Starzenie się społeczeństwo      

Migracja młodych mieszkańców      

Słaba aktywność społeczna mieszkańców      

Brak integracji społecznej      

Niedostateczny poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym i 

kulturalnym 

     

 
SFERA GOSPODARCZA 

 1 2 3 4 5 

Niedostateczna ilość miejsca pracy      

Brak inwestorów      

Niedostateczne wsparcie dla małych przedsiębiorstw      

Słaba aktywność przedsiębiorcza mieszkańców      

Poziom skomunikowania wewnętrznego (w obrębie Gminy)      

Poziom skomunikowania zewnętrznego       

Zły stan zasobów historycznych, zabytkowych i kulturowych      

 
SFERA PRZESTRZENNA i ŚRODOWISKOWA 

 1 2 3 4 5 

Niska estetyka przestrzeni publicznej      

Zły stan techniczny budynków mieszkalnych komunalnych      

Zły stan budynków mieszkalnych spółdzielczych i prywatnych      

Niedostateczna infrastruktura drogowa i komunikacyjna (w tym brak dróg rowerowych)      

Niedostateczna ilość i stan terenów rekreacyjno – wypoczynkowych      

Dostęp do podstawowych mediów (kanalizacja, wodociągi, gaz sieciowy)      

Bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych      

Zanieczyszczone środowisko      

Zanieczyszczenie powietrza przez nieefektywne i stare systemy grzewcze       

 

4) Proszę wymienić/opisać jakie działania należy podjąć w celu minimalizacji 

wskazanych problemów.? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 





 

 

 

Metryczka 

 

 
1. Płeć:      

 kobieta 

 mężczyzna 

2. Wiek: 

 ≤ 18 lat 

 19 – 30 lat 

 31 – 45 lat 

 46 – 60 lat 

 ≥ 60 

 

3. Wykształcenie: 

 wyższe 

 średnie i policealne  

 zasadnicze zawodowe 

 gimnazjalne 

 podstawowe 

 brak wykształcenia 

4. Status zawodowy 

 uczeń/student 

 pracujący zawodowo 

 prowadzący działalność gospodarczą 

 bezrobotny 

 emeryt/rencista 


