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ANKIETA KONSULTACYJNA DOT. PROJEKTU PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY MIASTA RADOMIA 

NA LATA 2014-2023  

 

Szanowni Państwo, w związku z przygotowaniem projektu Programu Rewitalizacji Gminy Miasta 

Radomia na lata 2014-2023 zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety mającej na celu 

zebranie Państwa opinii i uwag nt. dokumentu. 

1. Czy zawarta w programie rewitalizacji analiza ilościowa i jakościowa Śródmieścia i Miasta 

Kazimierzowskiego odnosi się do wszystkich najważniejszych problemów społecznych, 

gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych tego obszaru? 

 � Tak 

 � Nie – proszę o uwagi:   

 

 

 

2. Czy Pana/Pani zdaniem wskazane w dokumencie wizja, cele i kierunki działań odpowiadają 

potrzebom obszaru rewitalizacji, tj. Śródmieścia wraz z Miastem Kazimierzowskim? 

 � Tak 

 � Nie – proszę o uwagi:   

 

 

 

3. Czy Pana/Pani zdaniem zaplanowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne przyczynią się do 

ograniczenia występowania negatywnych zjawisk społecznych na obszarze rewitalizacji, 

w tym: wyludnianiu się obszaru, bezrobociu, niskiemu poziomowi wykształcenia, 

wysokiemu odsetkowi osób objętych pomocą społeczną? 

 � Tak 

� Nie – proszę o uwagi:   

 

 

 

4. Czy Pana/Pani zdaniem zaplanowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne przyczynią się do 

ograniczenia występowania negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej, przestrzenno-

funkcjonalnej i technicznej? 

 � Tak 

� Nie – proszę o uwagi:   
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5. Czy Pana/Pani zdaniem realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych wskazanych w projekcie 

Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023 przyczyni się do 

ożywienia społeczno-gospodarczego Śródmieścia i Miasta Kazimierzowskiego? 

 � Tak 

� Nie – proszę o uwagi:   

 

 

 

6. Czy są wśród przedsięwzięć rewitalizacyjnych wskazanych w projekcie Programu 

Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023 przedsięwzięcia, które Pana/Pani 

zdaniem mają kluczowe znaczenie dla ożywienia społeczno-gospodarczego Śródmieścia 

wraz z Miastem Kazimierzowskim?  

 � Tak – proszę wskazać dwa: 

 

 

 

� Nie – proszę o uwagi:   

 

 

 

 

METRYCZKA (proszę zaznaczyć znakiem „x” właściwą odpowiedź) 

1. Wiek: 

 □  Poniżej 18 lat     □ 18 – 24     □ 25-44     □ 45-64     □ 65 i więcej 

2. Płeć: 

□ Kobieta     □ Mężczyzna 

3. Wykształcenie: 

 □ Podstawowe   □ Gimnazjalne   □ Zawodowe   □ Średnie zawodowe   □ Średnie ogólne   □ Wyższe 

4. Aktywność zawodowa: 

 □ Uczeń/student   □  Osoba pracująca   □ Osoba bezrobotna   □ Przedsiębiorca   □  Emeryt/rencista 

5. Którą część miasta (dzielnicę) Pan/Pani zamieszkuje? 

 

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


