
ANKIETA 
 

dotycząca wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Łomazy 
 
 
 
 

Gmina Łomazy przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łomazy na lata 2023-2030 (GPR). 
Celem badania w trakcie prowadzonych konsultacji społecznych jest poznanie Państwa opinii na temat aktualnych 
potrzeb w zakresie rewitalizacji, problemowych obszarów (zdegradowanych i rewitalizacji) gminy oraz oczekiwanych 
działań mających na celu ożywienie społeczno-gospodarcze tych obszarów.  
 

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje około 5 min. 
 

Dokumenty i materiały związane z przedmiotowymi konsultacjami społecznymi (w tym szczegółowe mapy obszarów) 
dostępne są pod linkiem: https://uglomazy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=174&p1=szczegoly&p2=1760550 
 

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.  
 

Obszar zdegradowany to obszar 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. Jest to obszar charakteryzujący się 
ponadto: problemami gospodarczymi (np. niski poziom przedsiębiorczości), środowiskowymi (np. zanieczyszczenie 
środowiska), przestrzenno-funkcjonalnymi (np. niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną)  
i technicznymi (np. zły stan techniczny budynków). 
 
 

1. Po zapoznaniu się z dokumentami i materiałami związanymi z wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i rewitalizacji, 
czy uważa Pani/Pan zaproponowany zakres obszaru rewitalizacji za: 

☐ Wystarczający – akceptuję ten zakres. 

☐ Niewłaściwy – nie akceptuję tego zakresu. 

☐ 

Właściwy, ale wymagający rozszerzenia o :  

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

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

 
 

 

2. Proszę wskazać  5 najważniejszych problemów, z którymi borykają się mieszkańcy wskazanego przez Panią/Pana 
obszaru: 

☐ Bezrobocie. 

☐ Ubóstwo. 

☐ Przestępczość. 

☐ Niski poziom wykształcenia mieszkańców, niskie kwalifikacje zawodowe. 

☐ 
Niski poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym (uboga oferta kulturalna, brak 
wystarczającej ilości i rodzaju zajęć dodatkowych, brak lub niewielka liczba i różnorodność kół zainteresowań). 

☐ Zły stan, brak lub niska dostępność  infrastruktury oświatowej i wychowawczej. 

☐ Zły stan, brak lub niska dostępność do obiektów i miejsc umożliwiających integrację mieszkańców. 

☐ Słaby dostęp do obiektów usługowych i handlowych lub ich niska jakość. 

☐ Niski poziom przedsiębiorczości. 

☐ Słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw. 

☐ Zanieczyszczone środowisko naturalne lub występowanie potencjalnych zagrożeń dla środowiska naturalnego. 

☐ Braki lub zły stan techniczny infrastruktury technicznej (wodno-ściekowej, energetycznej itp.). 

☐ Niewystarczający dostęp do infrastruktury drogowej lub jej zły stan techniczny. 

☐ Niewystarczający dostęp do usług transportu zbiorowego.  

☐ 
Zły stan, brak, niska dostępność oraz niski poziom estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych (place zabaw, 
tereny zieleni, parki, skwery, miejsca sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowe, ścieżki rowerowe itp.). 

☐ Zły stan techniczny budynków, w tym budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych. 

☐ Inne – jakie? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

https://uglomazy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=174&p1=szczegoly&p2=1760550


3. Proszę wskazać 3 najważniejsze Pana/Pani zdaniem rodzaje przedsięwzięć, które powinny być podejmowane w celu 
ograniczania negatywnych zjawisk społecznych na wskazanym obszarze: 

☐ Działania na rzecz ograniczenia bezrobocia i poprawy rynku pracy.  

☐ Wsparcie inicjatyw obywatelskich, realizacja programów aktywizacji i integracji, programów aktywności lokalnej.  

☐ Organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. 

☐ Wsparcie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej. 

☐ Rozbudowa systemu ulg i zwolnień dla podmiotów prywatnych generujących nowe miejsca pracy. 

☐ Rozbudowa systemu wsparcia dla rodzin wielodzietnych. 

☐ Poprawa dostępu do usług dla osób starszych. 

☐ Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami – mieszkania chronione, zniesienie barier architektonicznych. 

☐ Poprawa dostępności do opieki medycznej, wprowadzenie gminnych profilaktycznych programów zdrowotnych. 

☐ Wsparcie rozwoju mieszkań komunalnych i socjalnych. 

☐ Rozwój kultury, rozrywki, sportu i rekreacji. 

☐ Poprawa bezpieczeństwa i ładu publicznego (wsparcie policji i straży pożarnych). 

☐ Inne – jakie? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

4. Proszę wskazać 2 najważniejsze Pana/Pani zdaniem rodzaje przedsięwzięć, które powinny być podejmowane w celu 
ograniczenia negatywnych zjawisk gospodarczych na wskazanym obszarze: 

☐ Promowanie różnorodnych form samozatrudnienia. 

☐ Programy wsparcia szkoleniowo-doradczego dla osób zainteresowanych tworzeniem własnej działalności gospodarczej. 

☐ Programy wsparcia finansowego dla osób zainteresowanych w tworzeniu własnej działalności gospodarczej. 

☐ Rozbudowanie systemu ulg i zwolnień dla podmiotów prywatnych inwestujących na terenie gminy.  

☐ Tworzenie specjalnych stref na terenie miasta, objętych preferencyjnymi warunkami dla działalności gospodarczej. 

☐ Udostępnianie uzbrojonych terenów inwestycyjnych.  

☐ Inne – jakie? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

5. Proszę wskazać 3 najważniejsze Pana/Pani zdaniem rodzaje przedsięwzięć, które powinny być realizowane w celu 
ograniczenia negatywnych zjawisk środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych na wskazanym obszarze: 

☐ Zwiększenie dostępu do obiektów handlowych i usługowych. 

☐ Poprawa stanu środowiska naturalnego, przeciwdziałania zmianom klimatu.  

☐ Rozbudowa/modernizacja infrastruktury drogowej. 

☐ Rozbudowa/modernizacja infrastruktury towarzyszącej (chodniki, ścieżki rowerowe, parkingi, oświetlenie). 

☐ Rozbudowa/modernizacja przedszkoli, szkół podstawowych, poprawa jakości ich wyposażenia. 

☐ Rozbudowa/modernizacja infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej. 

☐ Zagospodarowanie przestrzeni publicznych na parki, skwery, place zabaw itp. 

☐ Poprawa komunikacji publicznej i mobilności mieszkańców.  

☐ Poprawa jakości budynków publicznych. 

☐ Rewitalizacja zabytków. 

☐ Inne – jakie? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

METRYKA 
 

Płeć ☐ kobieta ☐ mężczyzna  Miejsce zamieszkania ☐ Kraśnik ☐ poza miastem  
 

Przedział wiekowy ☐ do 18 ☐ 18-24 ☐ 25-34 ☐ 35-44 ☐ 45-54 ☐ 55-64 ☐ 65 i więcej 
 

Wykształcenie ☐ wyższe ☐ średnie ☐ zasadnicze ☐ gimnazjalne, podstawowe 

 

Status na rynku pracy 
☐ pracownik ☐ przedsiębiorca ☐ rolnik  ☐ nie pracuję 

☐ uczeń, student ☐ emeryt, rencista ☐ poszukujący pracy ☐ Inne …………………………………… 
 


