
Ankieta dotycząca rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna

Szanowny Mieszkańcu Gminy Konstancin-Jeziorna!

Zapraszam do wypełnienia anonimowej ankiety, której celem jest poznanie Państwa opinii na
temat potrzeb i oczekiwanych działań, mających na celu ożywienie społeczno-gospodarcze
gminy - w szczególności obszarów najbardziej zaniedbanych. 

Ankieta  jest  dostępna  do  pobrania  i  wypełnienia  na  stronie  internetowej
http://rewitalizacja.konstancinjeziorna.pl/

Wyniki  ankiety  posłużą  do  zidentyfikowania  obszarów  wybranych  do  rewitalizacji
(rozumianej  jako  działania  obejmujące  sfery  społeczne,  gospodarcze,  przestrzenno-
funkcjonalne,  środowiskowe i  techniczne)  w ramach opracowywania Lokalnego Programu
Rewitalizacji. 

Proszę o dostarczenie wypełnionej ankiety do Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
(ul.  Warszawska  32,  05-520  Konstancin-Jeziorna,  pokój  nr  4)  lub  przesłanie  na  adres
mailowy: rewitalizacja@konstancinjeziorna.pl w terminie do 26 sierpnia 2016 r.

Państwa punkt widzenia jest dla mnie ważny, dlatego z góry dziękuje za czas poświęcony na
jej wypełnienie.

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna

mailto:rewitalizacja@konstancinjeziorna.pl
http://rewitalizacja.konstancinjeziorna.pl/


OCENA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

1. Jak w Gminie Konstancin-Jeziorna Pani/Pan ocenia:

KRYTERIA

SKALA
1

(bardzo
źle)

2
(źle)

3
(średnio)

4
(dobrze)

5
(bardzo
dobrze)

1. Ocena technicznych aspektów:

Poziom utrzymania przestrzeni publicznych 
(boiska, place)  1  2  3  4  5

Stan terenów zieleni (parki, skwery, zieleńce)  1  2  3  4  5

Stan techniczny dróg i chodników  1  2  3  4  5
Dostępność infrastruktury technicznej 
(wodociąg, kanalizacja)  1  2  3  4  5

2. Ocena społecznych aspektów:

Dostęp do usług publicznych z zakresu 
kultury  1  2  3  4  5

Dostosowanie oferty usług publicznych z 
zakresu kultury do oczekiwań mieszkańców  1  2  3  4  5

Dostęp do usług publicznych z zakresu 
sportu i rekreacji  1  2  3  4  5

Dostęp do usług z zakresu opieki zdrowotnej  1  2  3  4  5
Dostęp do usług z zakresu lecznictwa 
uzdrowiskowego  1  2  3  4  5

Poziom bezpieczeństwa  1  2  3  4  5
Możliwość znalezienia pracy na terenie 
Gminy Konstancin-Jeziorna  1  2  3  4  5

3. Ocena gospodarczych aspektów:

Możliwość prowadzenia i rozwijania 
działalności gospodarczej  1  2  3  4  5

Możliwość prowadzenia i rozwijania usług z 
zakresu lecznictwa uzdrowiskowego  1  2  3  4  5

Czy uważa Pani/Pan że Gmina Konstancin-Jeziorna rozwija się? 

 TAK

 NIE

 NIE MAM ZDANIA

OCENA MIEJSCA ZAMIESZKANIA
1. Czy okolica, w której Pani/Pan mieszka jest:

 lepsza od innych

 gorsza od innych

 taka sama jak inne



2. Czego Pani/Panu najbardziej brakuje w okolicy, w której Pani/Pan mieszka: 

 terenu sportowego (np. boiska, siłowni plenerowej)

 placu zabaw

 zagospodarowanego terenu zieleni

 ławek

 odpowiedniej nawierzchni ulicy, chodnika

 ścieżki rowerowej

 wodociągu lub kanalizacji

 obiektów usługowych

 niczego

 inne: …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

SZCZEGÓLNE OBSZARY W GMINIE KONSTANCIN-JEZIORNA
1. Jaki  obszar  w  Gminie  Konstancin-Jeziorna  (ulica,  rejon,  dzielnica,  wieś)  Pani/Pana

zdaniem jest zdegradowany (zaniedbany)?
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

2. Pod jakiem względem wskazany przez Panią/Pana obszar można uznać za zdegradowany
(zaniedbany) [można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź]:

 jest  niebezpiecznie  (np.  przestępczość,  alkoholizm,  narkomania,  wybryki
chuligańskie, zachowania patologiczne)

 jest nieestetycznie (np. zniszczone obiekty i przestrzeń wspólna, zniszczone budynki,
zaśmiecony teren)

 jest niedoinwestowany (brak dostępu do infrastruktury technicznej, brak dostępu do
podstawowych usług)

 jest niefunkcjonalny (np. źle skomunikowany, brak dostępu do terenów sportowych i
rekreacyjnych)

 jest zamieszkały przez rodziny ubogie, osoby starsze, wykluczone społecznie

 występują duże dysproporcje społeczne

 brakuje przestrzeni publicznych

 inne: …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

3. Który  obszar  (ulica,  rejon,  dzielnica,  wieś)  jest  Pani/Pana  zdaniem  najlepszy  do
zamieszkania w Gminie Konstancin-Jeziorna?

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

4. Dlaczego  Pani/Pana  zdaniem  jest  to  najlepszy  obszar  do  zamieszkania  w  Gminie
Konstancin-Jeziorna (można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź):

 bezpieczny

 występuje dużo zieleni



 dobrze skomunikowany

 w bliskiej okolicy występuje dużo usług (np. sklep, przychodnia, przedszkole, szkoła,
przychodnia)

 uporządkowana i estetyczna okolica

 łatwy dostęp do terenów sportowych i rekreacyjnych

 inne: …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

DZIAŁANIA NA OBSZARACH ZDEGRADOWANYCH (ZANIEDBANYCH)

1. Jakiego  rodzaju  działania  techniczne  powinny  być  Pani/Pana  zdaniem  podjęte  na
wskazanych  przez  Panią/Pana  obszarach  zdegradowanych  (zaniedbanych)  [można
zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź]:

 zwiększenie liczby i poprawa standardu mieszkań socjalnych i komunalnych

 remont zniszczonych obiektów

 budowa / rozbudowa / modernizacja infrastruktury drogowej (drogi, chodniki, ścieżki
rowerowe)

 budowa / rozbudowa / modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej

 budowa / rozbudowa  placówek  opiekuńczo – wychowawczych  (np.  żłobki,
przedszkola)

 budowa / rozbudowa placówek  pomocy  społecznej  (np.  poradnie  rodzinne,  ośrodki
wsparcia)

 budowa / rozbudowa  infrastruktury  sprzyjającej  przedsiębiorczości  (np.  parkingi,
tereny inwestycyjne, rozbudowa istniejących zakładów pracy)

 zagospodarowanie przestrzeni publicznej na parki, skwery, place zabaw

 inne: …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

2. Jakiego  rodzaju  działania  powinny  być  Pani/Pana  zdaniem  podjęte  na  obszarach
zdegradowanych (zaniedbanych) w celu ograniczenia negatywnych zjawisk społecznych
(można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź):

 działania terapeutyczne (np. wsparcie psychologiczne, poradnictwo i prawne)

 realizacja programów aktywizacji i integracji lokalnej

 poprawa  dostępności  usług  dla  osób  zagrożonych  wykluczeniem  (np.  starszych,
niepełnosprawnych)

 poprawa poziomu bezpieczeństwa (np. rozbudowa monitoringu, większa liczba patroli
policji)

 poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego dla rodzin

 poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży

 rozbudowa systemu ulg i zwolnień dla podmiotów prywatnych generujących miejsca
pracy i inwestycje

 inne: …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………



METRYCZKA 
1. Płeć:

 Kobieta

 Mężczyzna
2. Wiek:

 do 18 lat

 od 19 do 25 lat

 od 26 do 33 lat

 od 34 do 41 lat

 od 42 do 49 lat

 od 50 do 57 lat

 od 58 - 65 lat

 powyżej 66 lat
3. Miejsce zamieszkania:

 mieszkam na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 1 - 5 lat

 mieszkam na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 6 - 15 lat

 mieszkam na terenie gminy Konstancin-Jeziorna powyżej 16 lat,

 nie mieszkam na terenie gminy Konstancin-Jeziorna
4. Status zawodowy

 uczeń / Student

 bezrobotny

 pracuję na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna

 pracuję poza terenem Gminy Konstancin-Jeziorna

 rolnik

 emeryt / rencista
5. W  przypadku  zamieszkania  na  terenie  gminy  Konstancin-Jeziorna  proszę  o  podanie

dzielnicy / wsi / ulicy,  w której  Pani/Pan  mieszka  (prosimy nie  wpisywać  dokładnego
adresu)

…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
6. Wykształcenie

 podstawowe

 zawodowe

 średnie

 wyższe
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