ANKIETA DOTYCZĄCA WYZNACZENIA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH I OBSZARÓW
REWITALIZACJI DO PROGRAMU REWITALIZACJI
Firma ECO-SITE na zlecenie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej realizuje badanie dotyczące wyznaczenia
obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji do 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, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie
programu rewitalizacji.
Opracowanie Programu Rewitalizacji przyczyni się do precyzyjnego zidentyfikowania potrzeb w zakresie
rewitalizacji obszarów zdegradowanych w sferze społecznej, ekonomicznej, środowiskowej, przestrzennofunkcjonalnej, technicznej w gminie w celu dalszego przeznaczenia środków finansowych na działania w tym
zakresie.
Niniejsze badanie jest anonimowe, a uzyskane informacje posłużą do opracowania zbiorczego raportu.
Serdecznie dziękujemy za udział w badaniu!

ANKIETA
Prosimy o wpisanie znaku X w pole w tabeli przy jednej lub kilku odpowiedziach, z którą/którymi są
Państwo zgodni
1. Proszę określić Pana(i) związek z Gminą?
Miejsce zamieszkania
Miejsce pracy
Miejsce wypoczynku
Inne, jakie?.............................................................................................................................................
2. Jakie problemy społeczne Pana(i) zdaniem występują w Gminie Kuźnia Raciborska?
Ubóstwo (w ujęciu ekonomicznym)
Bezrobocie
Patologie społeczne (alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie)
Wandalizm, przestępczość
Migracja mieszkańców
Niski poziom edukacji
Niski poziom integracji społecznej
Brak poczucia bezpieczeństwa
Niewystarczająca oferta kulturalna
Niewystarczający dostęp do infrastruktury społecznej (edukacyjnej, wychowawczej, opieki
medycznej, pomocy społecznej)
Niewystarczająca oferta sportowo-rekreacyjna (place zabaw, boiska itp.)
Niewystarczająca ilość form aktywnego uczestnictwa w kulturze (poprzez wnoszenie własnego
twórczego wkładu)
Inne, jakie?..............................................................................................................................
3. Jakie problemy gospodarcze Pana(i) zdaniem występują w Gminie Kuźnia Raciborska?
Brak wystarczającej ilości miejsc pracy
Niski poziom przedsiębiorczości
Brak nowych inwestycji
Brak lub zła jakość terenów inwestycyjnych
Słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw

Brak wsparcia w tworzeniu własnej działalności gospodarczej
Słaby rozwój handlu i usług
Brak lub niewystarczająca promocja regionu
Słabo rozwinięta baza turystyczna i rekreacyjno-wypoczynkowa
Inne, jakie?..............................................................................................................................
4. Jakie problemy środowiskowe Pana(i) zdaniem występują w Gminie Kuźnia Raciborska?
Niewystarczające zarządzanie gospodarką odpadów komunalnych
Zły stan estetyczny otoczenia
Zanieczyszczenie środowiska naturalnego
Zanieczyszczenie powietrza
Nagromadzenie wyrobów posiadających azbest
Niewystarczające wykorzystanie walorów i zasobów naturalnych
Inne, jakie?..............................................................................................................................
5. Jakie problemy przestrzenno-funkcjonalne Pana(i) zdaniem występują w Gminie Kuźnia Raciborska?
Niewystarczający dostęp do komunikacji zbiorowej
Niewystarczająca ilość miejsc parkingowych
Zły/niewystarczający stan sieci wodociągowej
Zły/niewystarczający stan sieci kanalizacyjnej
Zły/niewystarczający stan sieci elektrycznej
Niewystarczający dostęp do obiektów handlowych i usługowych
Inne, jakie?..............................................................................................................................
6. Jakie problemy techniczne Pana(i) zdaniem występują w Gminie Kuźnia Raciborska?
Zły/niewystarczający stan techniczny budynków mieszkalnych
Zły/niewystarczający stan techniczny obiektów użyteczności publicznej
Zły/niewystarczający stan infrastruktury drogowej
Zły stan zabytków
Inne, jakie?..............................................................................................................................
7. Proszę wskazać 3 najważniejsze potencjały (mocne strony), występujące w Gminie Kuźnia Raciborska
Bezpieczeństwo
Edukacja
Kapitał ludzki
Poziom integracji społecznej
Dostęp do infrastruktury społecznej (edukacyjnej, wychowawczej, opieki medycznej, pomocy
społecznej)
Oferta kulturalna
Turystyka
Oferta sportowo-rekreacyjna (place zabaw, boiska itp.)
Przedsiębiorczość
Stan środowiska naturalnego
Infrastruktura komunalna (inf. wodno-kanalizacyjna, inf. elektryczna, inf. gazowa)
Dostęp do usług handlowych i usługowych
Transport (drogi, komunikacja zbiorowa)
Inne, jakie? ………………………………………………………………………………………………

METRYCZKA
1. Płeć
Mężczyzna
2. Wiek (przedział w latach)
Do 18 lat
Od 18 do 25 lat
Od 25 do 40 lat
3. Wykształcenie
Podstawowe
Gimnazjalne
Wyższe
4. Miejsce zamieszkania
Miasto Kuźnia Raciborska
Sołectwo Turze
Sołectwo Siedliska
Sołectwo Budziska
Poza Gminą Kuźnia Raciborska

Kobieta
Od 40 do 60 lat
Powyżej 60 lat

Zawodowe
Średnie

Sołectwo Ruda
Sołectwo Ruda Kozielska
Sołectwo Rudy
Sołectwo Jankowice

