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Ankieta 
Badanie opinii mieszkańców miasta Imielin dotyczące identyfikacji potrzeb społecznych w zakresie 

działań rewitalizacyjnych na potrzeby aktualizacji 

„Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Imielin” 

Identyfikacja respondenta: 
 

1. Płeć:  

2. Wiek: 

3. Informacje 
dodatkowe: 

 
1. Które z poniżej wymienionych zjawisk występują Pana/Pani zdaniem na obszarze miasta?  

Proszę o ocenę skali problemu oznaczając odpowiednimi cyframi od 1 do 5. 
(cyfra 1 - zjawisko praktycznie nie występuje, 5 -  zjawisko bardzo powszechne). 

Zjawisko 
Ocena 

Proszę o wskazanie rejonu ulic, przy których skala problemu jest 
największa 

1 2 3 4 5 Dzielnica / rejon ulic Uwagi 

Bezrobocie         

Ubóstwo - niskie dochody        

Przestępczość, brak poczucia 
bezpieczeństwa 

       

Patologie np. alkoholizm, narkomania        

Starzenie się społeczeństwa        

Odpływ ludności (np. w celach 
zarobkowych) 

       

Słabe integracja mieszkańców miasta        

Ograniczona oferta kulturalna, 
oświatowa i sportowa 

       

Niewystarczające usługi medyczne i 
opieki społecznej 

       

Uciążliwy hałas         

Inne .. 
 

       

 

2. Ocena elementów związanych z przestrzenią miasta Imielin  
Proszę o ocenę skali zjawiska oznaczając odpowiednimi cyframi od 1 do 5. (cyfra 1 - ocena bardzo zła, 5 - ocena bardzo dobra). 

Element 

Ocena 
Proszę o wskazanie dzielnicy / części miasta / rejonu ulic,                    

w której skala problemu jest największa 

1 2 3 4 5 
Dzielnica / część 

miasta / rejon ulic 
Uwagi 

Przestrzeń publiczna (place zabaw, strefy 
rekreacyjne, parki, skwery,) 

       

Ścieżki rowerowe        

Obiekty oświatowe i kultury        

Obiekty opieki społecznej i leczniczej 
(szpitale, przychodnie, itp.) 

       

Obiekty zabytkowe         

Obiekty sportowe (boiska, place, hale)        

Lokale gastronomiczne        

Miejsca spotkań lokalnej społeczności        

Infrastruktura (drogi, sieć wod-kan, itp.)        

Dostęp do Internetu        

Inne ....        

 

 mężczyzna  kobieta 

 do 25 lat  26-40 lat  41-50 lat  51-65 lat  66-75 lat  76 i więcej 

 mieszkaniec  przedsiębiorca  administracja  inne, jakie …….. 
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3. Jak poprawić warunki życia mieszkańców Imielina?   

Proszę wstawić znak „x” w odpowiedniej rubryce tabeli. 

Działania 

Ocena ważności działania Proponowany 
rodzaj 

działania* 

Proszę o wskazanie rejonu 
ulic, gdzie to działanie jest 

najbardziej pożądane  
bardzo 
ważne 

ważne 
niewielkie 
znaczenie 

Działania infrastrukturalne 

Zagospodarowanie i poprawa stanu przestrzeni 
publicznych i rekreacyjnych (placów miejskich, 
parków, skwerów, budynków publicznych) 

     

Rozbudowa i modernizacja obiektów 
oświatowych, kultury, sportu (np. szkoły, domy 
kultury, biblioteki, przedszkola, hale sportowej) 

     

Rozbudowa i modernizacja obiektów opieki 
społecznej (np. domy pomocy społecznej, 
świetlica środowiskowa, świetlica 
socjoterapeutyczna) 

     

Zwiększenie dostępności do usługi społecznych i 
zdrowotnych 

     

Zagospodarowanie obszarów o wysokich 
walorach krajobrazowych oraz   

     

Rozbudowa infrastruktury technicznej i drogowej      

Remont budynków o znaczeniu historycznym, 
wpisanych do rejestru zabytków 

     

Działania aktywizujące 

Wzrost poczucia tożsamości lokalnej i 
odtworzenie więzi między mieszkańcami 

     

Poprawa jakości życia mieszkańców      

Wzrost poczucia bezpieczeństwa      

Wzrost aktywności i wpływu obywateli na decyzje 
administracyjne 

     

Rozbudowa oferty dydaktycznej ośrodka pomocy 
społecznej 

     

Aktywna integracja dzieci i młodzieży       

Tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju 
przedsiębiorczości 

     

Inne…… 
 

     

- * - przykładowo: budowa placu zabaw na skwerze X, termomodernizacja budynku Y, organizacja zajęć dodatkowych w zakresie…, itd.  
 

 

4. Która część miasta / rejon ulic Pana/Pani zdaniem powinna zostać poddana rewitalizacji w pierwszej kolejności i dlaczego? 

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

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

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

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

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

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

 

 
 

Wypełnione ankiety prosimy składać do dnia 24 lipca 2017 roku: 

- w wersji papierowej – w holu Urzędu Miejskiego w Imielinie – do specjalnie oznakowanej urny 
- lub w wersji elektronicznej – wysyłając na adres ankieta@imielin.pl 
 
Ankietę można także wypełnić w wersji on-line pod adresem: http://limesurvey.gig.eu/index.php/829432/lang-pl 

mailto:ankieta@imielin.pl

