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IDENTYFIKACJA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO 

1. Jaki obszar Gminy jest zdegradowany i powinien być Pani(a) zdaniem poddany procesowi 

rewitalizacji? Proszę wybrać, poprzez postawienie znaku X, jeden obszar w mieście i/lub jeden na 

terenie wiejskim  

MIASTO  OBSZAR WIEJSKI (SOŁECTWA)  
OBSZAR I – MIASTO  BIELINEK  

OBSZAR II – OSIEDLE SÓJCZE WZGÓRZE  CZACHÓW  

  GOLICE  

  LUBIECHÓW DOLNY  

  LUBIECHÓW GÓRNY  

  ŁUKOWICE  

  ORZECHÓW  

  OSINÓW DOLNY  

  PIASEK  

  RADOSTÓW  

  SIEKIERKI  

  STARA RUDNICA  

  STARY KOSTRZYNEK  

  ŻELICHÓW  
2. Dlaczego Pani(a) zdaniem ten obszar Gminy jest zdegradowany? Proszę wybrać poprzez 

postawienie znaku X, trzy najważniejsze problemy, w obszarze miasta i/lub na terenie wiejskim. 

MIASTO  OBSZAR WIEJSKI (SOŁECTWA)  
1. Zanieczyszczone środowisko  1. Zanieczyszczone środowisko  

2. Dysfunkcje społeczne                        
(np.: alkoholizm, przemoc i inne) 

 
2.Dysfunkcje społeczne (np.: 
alkoholizm, przemoc i inne) 

 

3. Przestępczość  3.Przestępczość  

4. Ubóstwo  4.Ubóstwo  

5. Brak miejsc pracy  5.Brak miejsc pracy  

6. Mała dostępność zasobów 
mieszkaniowych (komunalnych) 

 6.Małe zasoby mieszkaniowe  

7. Słaby rozwój handlu i usług  7.Słaby rozwój handlu i usług  

8. Słabo rozwinięta baza turystyczno-
rekreacyjna 

 
8.Słabo rozwinięta baza turystyczno-
rekreacyjna 

 

9. Zły stan dróg i chodników  9.Zły stan dróg i chodników  

10. Zły stan zabytków  10.Zły stan zabytków  

11. Zły stan budynków  11.Zły stan budynków  

12. Zły stan estetyczny otoczenia  12.Zły stan estetyczny otoczenia  

13. Słaba aktywność mieszkańców  13.Słaba aktywność mieszkańców  

14. Inne, jakie?  14.Inne, jakie?  
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Słowik pojęć na potrzeby przeprowadzenia ankiety: 

 

1. Rewitalizacja – proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, 

prowadzony w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, 

przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie. 

2. 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. 

3. Obszar rewitalizacji - obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, 

cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym, z uwagi na istotne 

znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji może 

być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie 

może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej 

niż 30% mieszkańców gminy. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym 

podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic. 

 

Termin i miejsce składania ankiet: 

1. Ankiety można składać do 07 kwietnia 2017 roku.  

2. Ankietę będzie można uzupełnić osobiście w niedzielę 09 kwietnia 2017 roku podczas 

Jarmarku Wielkanocnego, który odbędzie się przy Placu Wolności w Cedyni w godzinach od 

12:30 do 17:00, w punkcie Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu. 

3. Ankieta jest dostępna na stronie: www.cedynia.pl/rewitalizacja. 

4. Ankiety można odbierać i składać u sołtysów w poszczególnych sołectwach oraz w Urzędzie 

Miejskim w Cedyni, pok. nr 8. 
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