ANKIETA
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie
Miasta i Gminy Stary Sącz
Szanowni Państwo,

Miasto i Gmina Stary Sącz przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stary
Sącz na lata 2016-2020. Pierwszym etapem procesu rewitalizacji jest wyznaczenie obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w przestrzeni gminy. Badanie ankietowe pozwoli na poznanie
Państwa opinii dotyczących potrzeb rewitalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz, a także
Państwa oczekiwań związanych z realizacją procesu rewitalizacji.

Rewitalizacja – rewitalizacja stanowi 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 gminnego programu rewitalizacji (Ustawa o rewitalizacji
z dnia 9 października 2015 r.).

Obszar zdegradowany – obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji
negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego
poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa
w życiu publicznym i kulturalnym, można wyznaczyć jako obszar rewitalizacji w przypadku
występowania na nim ponadto co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk
gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych. Obszar rewitalizacji nie
może być większy niż 20% całkowitej powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% ogólnej
liczby mieszkańców gminy(Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.).

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wskazanie najistotniejszych obszarów zdegradowanych na
terenie Miasta i Gminy Stary Sącz. Ankieta jest anonimowa i służy wyłącznie do celów opracowania
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stary Sącz na lata 2016-2020.
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1.

Czy Pani/Pana zdaniem Gminie potrzebny jest program ożywienia społeczno-gospodarczego,
realizowany w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji? Proszę wstawić X w odpowiednim polu.
Tak
Nie

2.

Które z obszarów zdegradowanych Miasta i Gminy Stary Sącz Pani/Pana zdaniem cechują się
największą koncentracją różnego rodzaju problemów w sferze społecznej, gospodarczej,
przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej i technicznej? Proszę wskazać maksymalnie 3 obszary,
wstawiając X w odpowiednich polach.
Sfera
Obszar

Społeczna

Gospodarcza

Przestrzennofunkcjonalna

Środowiskowa

Techniczna

rejon ul. Piłsudskiego/Źródlana
Os. Słoneczne
Śródmieście
Rynek
Cyganowice
Gołkowice Dolne
Gaboń
Barcice Dolne
Barcice
Popowice
Wola Krogulecka

3.

Spośród obszarów wybranych w pytaniu numer 3 proszę wskazać ten, który Pani/Pana zdaniem
powinien zostać poddana procesowi rewitalizacji w pierwszej kolejności.
................................................................................................................................................

2

4.

Jakiego rodzaju problemy i w jakim natężeniu (skali) występują na obszarze wskazanym przez
Panią/Pana w pytaniu numer 4? Proszę wstawić X w odpowiednich polach.
Natężenie (skala) problemu

Rodzaj
Brak
problemu

problemu
Bezrobocie
Ubóstwo
Przestępczość
Bezdomność
Alkoholizm

Sfera
społeczna

Przemoc domowa
Niski poziom edukacji
Niski poziom aktywności
społecznej
Niski poziom integracji
mieszkańców
Emigracja ludzi młodych i
wykształconych

Sfera
gospodarcza

Niski poziom przedsiębiorczości
Niewystarczająca liczba miejsc
pracy
Niska dostępność usług
publicznych
Niska jakość usług publicznych
Niezadowalająca dostępność
transportowa

Sfera
przestrzennofunkcjonalna

Brak wydzielonych ścieżek
rowerowych
Niska jakość przestrzeni
publicznych
Niewielka powierzchnia
terenów zieleni
Brak miejsc wypoczynku i
rekreacji
Zanieczyszczenie środowiska
naturalnego

Sfera
Zły stan powietrza
środowiskowa atmosferycznego
Zagrożenie hałasem

Sfera
techniczna

Zły stan infrastruktury
technicznej
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Niskie
natężenie

Średnie
natężenie

Wysokie
natężenie

Zły stan infrastruktury
społecznej
Zły stan budynków
mieszkalnych
Niezadowalające warunki
mieszkaniowe
Zły stan budynków użyteczności
publicznej
Zły stan techniczny obiektów
zabytkowych

5.

Spośród wymienionych poniżej kierunków działań, proszę wskazać 5 najważniejszych, które
Pani/Pana zdaniem przyczynią się do wyprowadzenia wybranego obszaru ze stanu kryzysowego
oraz poprawy warunków i jakości życia mieszkańców. Proszę wstawić X w odpowiednich polach.
Realizacja programów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych
Realizacja programów aktywizacji społeczno-zawodowej osób i grup zagrożonych wykluczeniem
Poprawa poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego
Rozwój kapitału ludzkiego (podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych mieszkańców)
Realizacja działań edukacyjnych, aktywizujących oraz integracyjnych dla dzieci i młodzieży
Realizacja działań edukacyjnych, aktywizujących oraz integracyjnych dla osób starszych
Poprawa dostępność i jakości usług publicznych (np. edukacyjnych, kulturalnych, itp.)
Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i poprawa warunków funkcjonowania lokalnych firm
Wsparcie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej (np. spółdzielni socjalnych)
Poprawa jakości środowiska naturalnego (w tym zwłaszcza powietrza atmosferycznego)
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej (np. drogowej, komunalnej, itp.)
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacji i wychowania (w tym żłobki i przedszkola)
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kultury
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej
Poprawa poziomu jakości, estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych i półpublicznych
Tworzenie i zagospodarowanie miejsc służących wypoczynkowi i rekreacji
Tworzenie i zagospodarowanie miejsc służących integracji i aktywizacji mieszkańców
Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych (w tym termomodernizacja)
Poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej (w tym termomodernizacja)
Likwidacja barier architektonicznych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej
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6.

Inne sugestie i wnioski istotne z punktu widzenia opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji
Gminy Stary Sącz do 2020 roku oraz prowadzenia kompleksowych działań rewitalizacyjnych
w Gminie.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Dziękujemy Pani/Panu za udział w badaniu i wypełnienie ankiety.
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