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PROPONOWANY OBSZAR REWITALIZACJI 

 

 

 

1. Czy  dostrzega  Pan/i  konieczność  przeprowadzenia  działań  rewitalizacyjnych  na 

wskazanym obszarze? Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź. 

TAK                                NIE 

 

2. Co,   Pana/i   zdaniem może  stanowić główny  potencjał  rozwojowy  wskazanego 

powyżej obszaru? 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
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3. Jakie efekty Pana/i zdaniem powinny zostać osiągnięte w wyniku przeprowadzenia 

procesu rewitalizacji? Proszę wstawić znak „X” przy 3 odpowiedziach 

1  Podniesienie  jakości  życia  mieszkańców  gminy  w  efekcie 
rozbudowy/modernizacji infrastruktury   technicznej   (np.   drogowej,   
wodno-kanalizacyjnej,  chodniki,  ścieżki  rowerowe, oświetlenie) 

2  Poprawa stanu jakości środowiska naturalnego (w efekcie działań na rzecz 
zwiększenia wykorzystania   odnawialnych   źródeł energii,   promocję   
zasad   gospodarki niskoemisyjnej). 

3  Polepszenie ładu przestrzeni publicznych (np. place zbaw, skwery) 
 

4  Wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców (dzięki wzbogaceniu oferty 
edukacyjnej na obszarze gminy, wsparciu wszechstronnego rozwoju dzieci i 
młodzieży) 

5  Włączenie społeczne osób wykluczonych (poprzez tworzenie warunków do 
społecznej i  zawodowej  aktywizacji  osób  bezrobotnych  oraz  osób  z  różnego  
rodzaju niepełnosprawnościami-np. domy  pomocy  społecznej,  mieszkania  
chronione, świetlice środowiskowe dla osób starszych i młodzieży) 

6  Podniesienie    poziomu    funkcjonowania    rodzin    (poprzez    wspieranie    rodzin    
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, rozwój poradnictwa 
rodzinnego) 

7  Aktywizacja  seniorów  i    intensyfikacja  ich  udziału  w  życiu  społecznym  (dzięki 
zapewnieniu szerokiego wachlarza usług publicznych oferowanych dla osób 
starszych –usługi opiekuńcze, rehabilitacyjne, dodatkowe zajęcia) 

8  Poprawa  stanu  zdrowia  mieszkańców  gminy  (w  efekcie  promocji  zdrowego  
trybu życia,  realizacji  programów  profilaktycznych  dla  mieszkańców  w  różnym  
wieku, tworzeniu miejsc aktywności ruchowej, stworzenie sytemu opieki 
psychologicznej) 

9  Aktywizacja  mieszkańców  i  wypracowanie  wśród  nich właściwych  postaw 
obywatelskich  (w  efekcie  rozwoju  mechanizmów  partycypacji  społecznej, 
przewrócenia wśród mieszkańców przeświadczenia o możliwości 
współdecydowania, realizacji inicjatyw integrujących lokalną społeczność) 

10  Integracja  mieszkańców  (w  efekcie  organizowania  miejsc  spotkań  
mieszkańców, rozwoju oferty spędzania wolnego czasu) 

11  Rozwój  lokalnego  rynku  pracy  (poprzez  aktywizację  zawodową  mieszkańców, 
promocję  samozatrudnienia,  aktywną  współpracę  z  instytucjami  rynku  pracy, 
tworzenie mechanizmów wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, 
promocję lokalnych produktów, aktywizację przetwórstwa rolno-spożywczego) 

 


