
 

ANKIETA  

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA I GMINY SANNIKI NA LATA 2022-2027 

Szanowni Państwo,  

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. 

W związku z rozpoczęciem prac nad „Gminnym Programem Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Sanniki na 
lata 2022-2027” zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym i wypełnienia niniejszej ankiety, 
która ma charakter anonimowy.  

Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie Programu. Partycypacja społeczna 
obejmuje bowiem przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny 
udział interesariuszy, w tym poprzez uczestnictwo w konsultacjach społecznych.  

1. Który obszar Gminy według Pani/Pana charakteryzuje się największą kumulacją problemów 

społecznych, ale także gospodarczych lub środowiskowych lub technicznych lub 

przestrzenno-funkcjonalnych ? Wybrany obszar należy zaznaczyć znakiem X.  

Obszar wiejski - Sołectwo Miasto – ulica 

Aleksandrów  ul. Bankowa  

Barcik Nowy  ul. Bohaterów Ludowych  

Barcik Stary  ul. Fabryczna  

Brzezia  ul. Firmowa  

Brzeziny  ul. Fryderyka Chopina  

Czyżew  ul. Jaśminowa  

Działy  ul. Krótka  

Krubin  ul. Lotników  

Lasek  ul. Łowicka  

Lubików  ul. Młynarska  

Lwówek  ul. Parkowa  

Mocarzewo  ul. Polna  

Osmolin  ul. Poprzeczna  

Osmólsk  ul. Północna  

Sielce  ul. Skrajna  

Staropól  ul. Tkacka  

Szkarada  ul. Topolowa  

Wólka  ul. Warszawska   

 ul. Wiejska  

ul. Wincentego Witosa  

ul. Wólczyńska  

ul. Wschodnia  

ul. Zachodnia  

ul. Żabia  

ul. Żychlińska  

ul. Żytnia  

 

  



 

2. Które z problemów sfery społecznej uważa Pani/Pan za największe na wskazanym powyżej 
obszarze? Wybrany problem należy zaznaczyć znakiem X. 

Problem 

Bezrobocie  

Ubóstwo  

Przestępczość  

Przemoc w rodzinie  

Uzależnienia  

Bezdomność  

Inne (Jakie ?) 

 

 

Jakie działania Pani/Pana zdaniem powinny zostać podjęte, aby zwalczyć te problemy 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Które z problemów sfery gospodarczej uważa Pani/Pan za największe na wskazanym 

powyżej obszarze? Wybrany problem należy zaznaczyć znakiem X. 

Problem 

Niski stopień przedsiębiorczości  

Brak miejsc pracy  

Inne (Jakie ?) 

 

 

Jakie działania Pani/Pana zdaniem powinny zostać podjęte, aby zwalczyć te problemy 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Które z problemów sfery środowiskowej uważa Pani/Pan za największe na wskazanym 

powyżej obszarze? Wybrany problem należy zaznaczyć znakiem X. 

Problem 

Zaśmiecanie ulic/ przydrożnych rowów/ lasów  

Występowanie dzikich wysypisk  

Inne (Jakie ?) 

 

 

Jakie działania Pani/Pana zdaniem powinny zostać podjęte, aby zwalczyć te problemy 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 



 

5. Które z problemów sfery przestrzenno-funkcjonalnej uważa Pani/Pan za największe na 

wskazanym powyżej obszarze? Wybrany problem należy zaznaczyć znakiem X. 

Problem 

Niski stopień zwodociągowania obszaru  

Niski stopień skanalizowania obszaru  

Brak dostępu do infrastruktury społecznej 

(ochrona zdrowia, pomoc społeczna, oświata, 

kultura, kultura fizyczna) 

 

Niski poziom obsługi komunikacyjnej  

Zły stan dróg  

Brak ścieżek rowerowych  

Brak chodników  

Brak oświetlenia ulicznego  

Zdewastowana lub niskiej jakości przestrzeń 

publiczna 

 

Inne (Jakie ?) 

 

 

Jakie działania Pani/Pana zdaniem powinny zostać podjęte, aby zwalczyć te problemy 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Które z problemów sfery technicznej uważa Pani/Pan za największe na wskazanym powyżej 

obszarze? Wybrany problem należy zaznaczyć znakiem X. 

Problem 

Zły stan techniczny budynków publicznych  

Zły stan techniczny budynków mieszkalnych  

Potrzeba termomodernizacji budynków 

publicznych (np. ocieplenie budynku, wymiana 

stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana 

indywidualnych źródeł ciepła) 

 

Potrzeba termomodernizacji budynków 

mieszkalnych (np. ocieplenie budynku, 

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 

wymiana indywidualnych źródeł ciepła) 

 

Inne (Jakie ?) 

 

 

Jakie działania Pani/Pana zdaniem powinny zostać podjęte, aby zwalczyć te problemy 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 


