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 Pragniemy poznać Państwa opinię na temat problemów w naszej   gminie, które 

mogą być skutecznie ograniczane przez realizacje działań związanych z rewitalizacją. 

Dane uzyskane dzięki Państwa informacjom umożliwią nam opracowanie programu 

rewitalizacji oraz pozwolą na podjęcie działań zmierzających do pozyskania  europejskich 

funduszy na realizację projektów. Celem rewitalizacji jest poprawa zdegradowanych 

obszarów gminy, powiązana z ich aktywizacją społeczną. Badanie jest anonimowe,  

a wyniki posłużą jedynie do opracowania lokalnego programu rewitalizacji.  

 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 lokalnego programu rewitalizacji. 

1.W którym sołectwie Gminy Kraśnik  obecnie Pan/Pani mieszka? 

Lp. 

 
Sołectwo Zaznacz x 

1 Dąbrowa-Bór  

2 Karpiówka  

3 Kowalin  

4 Lasy  

5 Mikulin  

6 Pasieka  

7 Pasieka-Kolonia  

8 Podlesie  

9 Słodków Pierwszy  

10 Słodków Drugi  

11 Słodków Trzeci  

12 Spławy Pierwsze  

13 Spławy Drugie  

14 Stróża  

15 Stróża-Kolonia  

16 Suchynia  
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2. Które z negatywnych zjawisk są według Państwa oceny obecne w miejscu Pani/Pana 

zamieszkania i w jakim natężeniu?                 Zaznacz x. 

 

3.Proszę ocenić wymienione elementy związane z jakością życia w miejscowości 

Pana/Pani zamieszkania.     Zaznacz x . 

  Niska Średnia Wysoka 

Aktywność gospodarcza obszaru (dostępność potrzebnych usług, 

handlu)    

Poziom indywidualnej przedsiębiorczości (Czy w państwa miejscowości 

mieszkańcy często decydują się na założenie własnej działalności 

gospodarczej?)    

Stan środowiska naturalnego (czy występują zanieczyszczenia, 

nagromadzenie odpadów itp.)    

Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń naturalnych (np. 

powodziowe, osuwiska, itp)    

Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń dla zdrowia ludzi (np. 

wskutek uciążliwego sąsiedztwa terenów przemysłowych, ruchu 

pojazdów, wysypisk śmieci, itp.)    

  Brak 

problemu 

Niskie 

zagrożenie 

problemem 

Średnie 

zagrożenie 

problemem 

Wysokie 

zagrożenie 

problemem 

Bezrobocie 
    

Ubóstwo 
    

Przestępczość 
    

Niski poziom wykształcenia 

społeczności /i lub niski poziom 

edukacji     

Niski poziom samoorganizacji 

społecznej .     

Niski poziom uczestnictwa 

społeczności w życiu 

kulturalnym     

Wykluczenie społeczne osób 

starszych     
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  Niska Średnia Wysoka 

Stan i dostępność infrastruktury społecznej (place zabaw, tereny 

rekreacyjne, ścieżki rowerowe, itp.)    

Stan i dostępność infrastruktury sieciowej, w tym kanalizacji, 

wodociągów, gazu, telekomunikacji, Internetu.    

Jakość i dostępność komunikacji publicznej 
   

Jakość i dostępność oferty edukacji i wychowania 

przedszkolnego/żłobków    

Jakość i dostępność ośrodków kulturalno-rekreacyjnych i sportowych. 
   

Estetyka otoczenia 
   

Dostępność i stan terenów zielonych oraz wypoczynku i rekreacji. 
   

Stan techniczny obiektów budowlanych: społecznych, zabytkowych, 

publicznych.    

 

4.Jakie Pani/Pana zdaniem efekty powinny zostać osiągnięte w procesie rewitalizacji 

Gminy Kraśnik? Zaznacz 3 najważniejsze. 

 aktywizacja gospodarcza obszaru 

 przyciągnięcie inwestorów 

 rozwój małej i średniej przedsiębiorczości 

 stworzenie lub rozszerzenie bazy turystycznej 

 tworzenie przestrzeni dla działań kulturalnych, artystycznych i społecznych 

 tworzenie przestrzeni do wypoczynku i rekreacji 

 poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 

 polepszenie komunikacji zarówno miejskiej, jak i regionalnej 

 wzrost aktywności obywatelskiej mieszkańców 

 przeciwdziałanie problemom społecznym (w tym patologiom) 

 włączenie społeczne osób starszych 

 zatrzymanie w Gminie ludzi młodych, w tym osób z wyższym wykształceniem 

 odnowa zabytków  

 remonty i renowacje budynków publicznych 

 ochrona środowiska 

 poprawa stanu dróg i chodników oraz budowa ścieżek rowerowych 

 podniesienie dostępności do komunalnych usług sieciowych (kanalizacja, woda, 

gaz) 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.  
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