Ankieta - konsultacje w ramach prac nad Gminnym Programem
Rewitalizacji Gminy Tarczyn na lata 2016-2024
Szanowni Państwo,
prosimy o włączenie się w realizację trwających aktualnie prac nad sformułowaniem Gminnego
Programu Rewitalizacji dla Gminy Tarczyn na lata 2016-2024. Program powinien odpowiadać
w możliwie największym stopniu na oczekiwania mieszkańców oraz umożliwiać im realizację
własnych zamierzeń skutkujących poprawą jakości życia i przyczyniających się do skutecznej
realizacji działań rewitalizacyjnych. Niniejsza ankieta służy rozpoznaniu opinii mieszkańców na
temat sytuacji miasta w zakresie obszarów problemowych/kryzysowych oraz określeniu sposobów
poprawy tej sytuacji.
REWITALIZACJA to działanie skupione na zdegradowanym obszarze/obiekcie, którego celem jest
znalezienie dla niego nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w którym staje się on
wartościowy i funkcjonalny. Jest to długotrwały proces mający na celu przywracanie do życia
i rozwój określonych obszarów, które utraciły dotychczas pełnione funkcje lub nadanie nowych
funkcji społecznych, gospodarczych, przestrzennych, kulturalnych, itp.
Zadania rewitalizacji to nie tylko remonty zniszczonych domów i kamienic, czy też ochrona
zabytków. Dzisiejsza rewitalizacja obejmuje także złożone problemy środowiskowe, społeczne
i rozwojowe, w tym kwestie rewitalizacji miast ściśle związaną z ideą zrównoważonego i trwałego
rozwoju. Gminny Program Rewitalizacji to dokument, który m.in. określa kierunki działań
rewitalizacyjnych na wiele lat do przodu. Poznanie Państwa zdania w kwestii rewitalizacji Tarczyna
pozwoli na sformułowanie programu możliwie bliskiego oczekiwaniom mieszkańców naszej gminy.

Dziękujemy serdecznie za czas poświęcony na wypełnienie anonimowej ankiety. Wykonawcą zadania
jest Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja Czupryn Paweł z siedzibą w Ustroniu działająca na
zlecenie Gminy Tarczyn.

Prosimy zakreślić znakiem „ X ” właściwą odpowiedź lub wpisać ją
w wykropkowane miejsca.
1. Proszę wskazać obiekt/obszar, które Pani/Pana zdaniem wymagają rewitalizacji?
…..................................................................................................... .............
.................................................................................................... ................

2. Jakie problemy techniczne Pani/Pan zdaniem występują na wybranym przez
Pani/Pana obszarze?
Brak problemu
RODZAJ PROBLEMU

Niskie zagrożenie
problemem

Średnie
zagrożenie
problemem

Wysokie
zagrożenie
problemem

Brak infrastruktury
technicznej (np. instalacja
c.o., wod.-kan., gaz)
Zły stan techniczny
obiektów
Zdewastowane i
opuszczone tereny
Brak boisk, placów zabaw
Stan dróg i chodników
Małe zasoby mieszkaniowe
Brak terenów zielonych i
spacerowych
Brak ścieżek rowerowych
Słaba komunikacja
Niedostateczna liczba
miejsc parkingowych
Stan zabytków
Zanieczyszczenie
środowiska
Inne - jakie
…………………

3. Jakie problemy społeczne Pani/Pan zdaniem występują na wybranym przez
Pani/Pana obszarze?

RODZAJ PROBLEMU

Brak
problemu

Niskie zagrożenie
problemem

Patologie społeczne
(alkoholizm, narkomania,
przemoc w rodzinie)
Uciążliwe sąsiedztwo
Słaba integracja lokalnej
społeczności
Słaba współpraca między
instytucjami publicznymi
a mieszkańcami
Chuligaństwo, wandalizm,
przestępczość
Bezdomność
Utrudniony dostęp do
dobrych szkół
Brak dostępu do
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Średnie
zagrożenie
problemem

Wysokie zagrożenie
problemem

nowoczesnej technologii
Emigracja z miasta
młodych
Bieda
Inne - jakie
…………………

4. Czy jest Pani/Pan zadowolona/y z aktualnych warunków miejsca zamieszkania?

TAK

NIE

Metryczka:
płeć:

 Kobieta

wiek:  poniżej 18 lat  18-30  31-50 
51-65  ponad 65

Mężczyzna

Status na rynku pracy
 pracujący
 własna działalność gospodarcza
 bezrobotny
 uczeń/student
 emeryt/rencista

Miejsce zamieszkania

Prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 30.09.2016 r.

Wypełnioną ankietę prosimy o pozostawienie ankieterowi lub dostarczenie na adres Urzędu Gminy.
Ankieta jest również dostępna w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu.
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