
                                                ANKIETA 

o Rewitalizacja terenów tzw. Hugony wraz z terenem przyległym  ⃰ 
o Rewitalizacja terenów dawnego PGR-u wraz z terenem przyległym  ⃰ 

 
Szanowni Państwo,  

Pragniemy poznać Państwa opinię na temat  rewitalizacji dwóch obszarów w naszym mieście. 
Informacja uzyskana dzięki Państwa opiniom umożliwi nam przygotowanie programu rewitalizacji i pozwoli na podjęcie 
działań zmierzających do pozyskanie europejskich funduszy na realizację projektów z tym związanych.  
Rewitalizacja - działanie skupione na zdegradowanym obiekcie, którego celem jest znalezienie dla niego nowego 
zastosowania i doprowadzenie do stanu, w którym obiekt, obszar staje się wartościowy i funkcjonalny. Rewitalizacja 
winna doprowadzić do poprawy warunków życia społeczności lokalnej. W ramach rewitalizacji przewiduje się działania 
społeczno-socjalne i techniczno-infrastrukturalne. 
 

1. Jaką wartość mają dla Pana/Pani te tereny? ( max. 2 odp.) 
o historyczną 
o architektoniczną 
o kulturową 
o nie mają żadnej wartości 
o inną (podać jaką) .................................................................................................. 

2. Jakie określenia kojarzą się Panu/Pani z tym terenem? (max. 3 odp.) 
o zabytek, świadectwo historii, element dziedzictwa kulturowego 
o stara zabudowa 
o teren zdegradowany, ruina 
o obszary bezwartościowe i niepotrzebne 
o wpływają negatywnie na krajobraz 
o inne (podać jakie).................................................................................................. 

3. Jaką nową funkcję Pana/Pani zdaniem powinny pełnić te tereny po zakończonym procesie rewitalizacji?(max. 
3 odp.) 

o nie powinny pełnić żadnej nowej funkcji 
o handlową 
o rekreacyjno-sportową 
o rozrywkową 
o kulturalną 
o inną (podać jaką) .................................................................................................. 

4. W którym obszarze Pana/Pani zdaniem rewitalizacja tych terenów jest najbardziej potrzebna? 
o techniczno-infrastrukturalnym 
o gospodarczo-ekonomicznym 
o społeczno-kulturalnym 
o środowiska naturalnego 
o wszystkie obszary są równie ważne 

5. Podjęcie jakich działań Pana/Pani zdaniem będzie miało największy wpływ na rozwój obszaru i całego 
miasta? (max. 3 odp.). 

o ochrona obiektów cennych kulturowo, 
o poprawa infrastruktury drogowej, 
o zaspokojenie oczekiwań kulturalnych mieszkańców, 
o podnoszenie standardu usług świadczonych na rzecz mieszkańców, 
o poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, 
o przygotowanie atrakcyjnych miejsc do rekreacji, 
o stworzenie odpowiednich warunków do organizacji imprez sportowych, 
o rozwój gospodarczy poprzez zwiększenie atrakcyjności turystycznej, 
o zwiększenie liczby miejsc pracy, 
o rewaloryzacja terenów zielonych. 



 
6. Proszę o ewentualne wskazanie innych obszarów na terenie Gminy Radzionków, które Pana/Pani zdaniem 

powinny podlegać rewitalizacji. 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
...............................................  
 

7. Proszę opisać poniżej własne propozycje działań socjalno-społecznych na wybranych przez Pana/Pani 
obszarach. 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
...............................................  
 

8. Proszę opisać poniżej własne propozycje działań techniczno - infrastrukturalnych  na wybranych przez 
Pana/Pani obszarach. 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
............................................... 

9. Proszę podać Pana/Pani związek z rewitalizowanym terenem 
o miejsce zamieszkania 
o miejsce pracy 
o miejsce prowadzenia działalności gospodarczej 
o klient 
o miejsce rekreacji, wypoczynku 
o inne (podać jakie) ............................................................................................................ 

 
 
Metryczka 

Płeć:       A) mężczyzna  B) kobieta 

Wiek:      A) 18 - 25 lat  B) 25 - 36 lat  C) 37 -50 lat  

                                       D) 51 - 65 lat  E) powyżej 65 lat 

Wykształcenie:    A) podstawowe    B) zawodowe C) średnie D) wyższe 

Mieszkam w Radzionkowie:  A) do 1 roku B) 1 - 5 lat     C) powyżej  5 lat   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⃰ zaznaczyć wybrany obszar 


