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KWESTIONARIUSZ ANKIETY 
 

Szanowni Państwo,  
 

Bardzo prosimy o poświęcenie chwili na rzecz wspólnej sprawy – budowy nowego programu rewitalizacji obszarów kryzysowych 
gminy Michałowice. Chcemy poznać Państwa opinię w sprawie tego, jakie są problemy społeczne na naszym terenie, które obszary 
są w najgorszej sytuacji i co należy zrobić w pierwszej kolejności, by w całej gminie żyło się lepiej, bezpieczniej i ciekawiej.  
 
Ankietę wśród mieszkańców przeprowadzamy przystępując do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 
Michałowice na lata 2016-2023”.  

 

Wszystkie zawarte w kwestionariuszu pytania są anonimowe i służą wyłącznie celom badawczym. Proszę o zaznaczenie, stosownie 
do rekomendacji, jednej lub kilku odpowiedzi w wybranym polu znakiem „X”. 
 

Bardzo dziękujemy za udział w ankiecie! 
 

Ankieta dostępna jest na stronie internetowej www.michalowice.pl, w bibliotekach gminnych oraz urzędzie gminy – biuro podawcze.  Na Państwa 
odpowiedzi czekamy do 30 listopada br.  Formularze ankiety, oprócz tych wypełnionych on-line, można składać bezpośrednio w siedzibie Urzędu 
Gminy Michałowice, bibliotekach lub przesłać skan na adres: fundusze@michalowice.pl  Wszelkie pytania należy kierować do pracownika Urzędu 

Gminy Michałowice nr tel. 22 350 91 74 lub pracownika firmy Contract Consulting sp. z o.o. tel. 664 932 979 
 
 

 
 

1. Który obszar gminy Michałowice powinien zostać poddany procesowi rewitalizacji, ponieważ jest najbardziej problemowy 
i najtrudniej się tam żyje?  (po zaznaczeniu należy wpisać drukowanymi literami ulicę) 
 

  ULICA 

  Granica   

  Komorów (osiedle)   

  Komorów (sołectwo)   

  Michałowice-Wieś   

  Michałowice    

  Nowa Wieś   

  Opacz-Kolonia   

  Opacz-Mała   

  Pęcice   

  Pęcice Małe   

  Reguły   

  Sokołów   

  Suchy Las   

 
 
 

2. Co cechuje wskazany przez Pana/Panią  obszar? 
 
 

Aktywność i oferta placówek kulturalnych, 
rekreacyjnych i sportowych  

   niska    średnia    wysoka  

Współpraca między mieszkańcami i władzami 
publicznymi 

   
niska 

   
średnia 

   
wysoka 

 

Estetyka otoczenia    niska    średnia    wysoka  

Stan techniczny budynków     niski    średni    wysoki  

Stan infrastruktury drogowej oraz infrastruktury 
towarzyszącej (chodniki, parkingi, oświetlenie) 

 

 

 
niski 

   

średni 
   

wysoki 
 

Stan placów zabaw, boisk, miejsc wypoczynku i 
rekreacji 

 

 

 
niski 

   

średni 
   

wysoki 
 

Poczucie bezpieczeństwa  
 

 niskie 
   

średnie    wysokie  

 
 

http://www.michalowice.pl/
mailto:fundusze@michalowice.pl
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3. Proszę wskazać najpoważniejsze problemy społeczne występujące na obszarze wskazanym wcześniej przez Pana/Panią do 

rewitalizacji: (max 3 odpowiedzi) 
 
 

 Bezrobocie 
 

 Ubóstwo 
 

 Niechęć do kształcenia i zmiany kwalifikacji 
 

 Wysoka przestępczość 

 Problemy rodzinne i społeczne (np. alkoholizm, przemoc w rodzinie, narkomania)   

 Niewystarczający udział w życiu społecznym i kulturalnym 
 

 Brak poczucia bezpieczeństwa 

 Niewystarczająca liczba miejsc w placówkach oświatowych 

 Niewystarczająca oferta kulturalna i infrastrukturalna powodująca spędzanie wolnego czasu przez 
mieszkańców poza obszarem gminy 

inny, proszę 
podać 

 
 

 
4. Proszę wskazać najważniejsze Pana/Pani zdaniem problemy gospodarcze, środowiskowe i przestrzenne  na obszarze wskazanym 

wcześniej przez Pana/Panią do rewitalizacji (max 4 odpowiedzi) 
 
 

 Niewystarczające wsparcie dla przedsiębiorstw, brak inkubatora przedsiębiorczości, szkoleń, doradztwa 
gospodarczego 
 

 Brak dobrych miejsc pracy w gminie   
 

 Niskie kwalifikacje zawodowe mieszkańców 
 

 Niewystarczająca promocja gminy wobec inwestorów   

 Słabo rozwinięty sektor usług 
 

 Niewystarczająco rozwinięta infrastruktura utrudniająca rozwój usług i handlu (np. brak parkingów)  
 

 Zanieczyszczenie środowiska, w tym przez transport prywatny i publiczny 
 

 Brak miejsc publicznych dogodnych dla wypoczynku rodzin z dziećmi oraz miejsc wydarzeń społecznych i 
kulturalnych 

 Niewystarczająco rozwinięta infrastruktura społeczna (szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, ośrodki 
kultury, ośrodki sportu i rekreacji, biblioteki) 

 Niewystarczająco rozwinięta infrastruktura komunikacyjna (drogi, chodniki, parkingi) 

 Niewystarczająco rozwinięta sieć ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-spacerowych 

 Nie właściwie zagospodarowanie parków, terenów zieleni, obiektów małej architektury 

 Konieczność rewitalizacji/ właściwego  zagospodarowania  istniejących  na terenie gminy zbiorników 
wodnych 

inny, proszę 
podać 
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5. Proszę wskazać, dla których z niżej wymienionych grup społecznych, zagospodarowanie czasu wolnego w zakresie sportu, 
rekreacji i kultury, wymaga podjęcia zintensyfikowanych  działań? 

 

Dzieci w wieku przedszkolnym      sport    kultura    rekreacja  

Dzieci w wieku szkolnym    sport    kultura    rekreacja  

Młodzież gimnazjalna i licealna    sport    kultura    rekreacja  

Dorośli w wieku produkcyjnym    sport    kultura    rekreacja  

Seniorzy w wieku poprodukcyjnym  
 

 sport    kultura    rekreacja  

 
 
 
METRYCZKA 
Proszę o zakreślenie znakiem „X” wybranej opcji odpowiedzi 
 

PŁEĆ WIEK     SYTUACJA MATERIALNA 

o Kobieta o 15-19 o zdecydowanie dobra 

o mężczyzna o 20-24 o raczej dobra 

          STATUS SPOŁECZNO-ZAWODOWY o 25-44 o raczej zła 

o pracujący w sektorze administracji publicznej o 45-66 o zdecydowanie zła 

o pracujący w firmie państwowej o 67+      OKRES ZAMIESZKIWANIA W GMINIE 

o pracujący w firmie prywatnej        WYKSZTAŁCENIE o od urodzenia 

o prowadzący własną działalność gospodarczą o podstawowe o co najmniej 10 lat 

o uczeń/student o zasadnicze zawodowe o kilka lat 

o emeryt/rencista o średnie       ZAMELDOWANIE  

o bezrobotny o wyższe licencjackie o gmina Michałowice 
o poza gminą Michałowice 

o inny o wyższe magisterskie 
 


