
ANKIETA DOTYCZĄCA REWITALIZACJI 

Ankieta skierowana jest do interesariuszy, w szczególności mieszkańców miasta oraz do 

różnorodnych podmiotów zarządzających, czy też gospodarujących przestrzenią   terenu stanowiącego 

obszar rewitalizacji zgodnie z uchwałą Nr LXV/393/23 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 stycznia 

2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 
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Kierunek architektura 
 

Założeniem merytorycznym ankiety jest zainteresowanie mieszkańców miasta problematyką 

rewitalizacji miasta, zachęcenie do czynnego włączenia się w inwestowanie na własnych działkach 

położonych na obszarze rewitalizacji, pobudzenie świadomości o dbałość i wrażliwość wobec wspólnie 

użytkowanych przestrzeni publicznych miasta. Niezmiernie ważnym jest poznanie potrzeb, sugestii, 

pomysłów czy też opinii lokalnej społeczności, do której niniejsza ankieta jest skierowana.  

Ankieta ma wytyczyć kierunki działań rewitalizacyjnych w następujących sferach: społecznej, 

gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej. 

Każda z wyżej wymienionych sfer cechuje się charakterystycznymi uwarunkowaniami wynikającymi 

z okoliczności lokalnych. Poznanie uwarunkowań lokalnych jest warunkiem podjęcia ukierunkowanych 

działań stwarzających ich poprawę (w przypadku oddziaływań negatywnych) lub też zachowanie  

i wzmocnienie wartości (w przypadku oddziaływań pozytywnych). 

Autorzy ankiety zwracają się do Państwa z gorącą prośbą o aktywne włączenie się w proces 

rewitalizacji gminy Niemodlin. Będzie ona pomocna przy opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji 

gminy Niemodlin.  

Wypełnioną ankietę prosimy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, ul. Bohaterów 

Powstań Śląskich 37 lub przesłać pod adresem e-mail: rewitalizacja@niemodlin.pl, do dnia 11 kwietnia 

2023 r.  

ANKIETA  

1. Proszę wskazać największe atuty śródmieścia Niemodlina. 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Proszę wskazać największe atuty obszaru rewitalizacji. 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 



3. Co jest aktualnie najsłabszą stroną śródmieścia Niemodlina? Co Pani/Pana zdaniem należałoby 
zmienić w przestrzeni w celu poprawy standardu życia śródmieścia Niemodlina? 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Co jest aktualnie najsłabszą stroną obszarów rewitalizacji? Co Pani/Pana zdaniem należałoby 
zmienić w przestrzeni w celu poprawy standardu życia śródmieścia Niemodlina? 

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

5. Czy jest Pani/Pan za ograniczeniem ruchu motoryzacyjnego na rynku:  
 Zdecydowanie tak 
 Tak, z zastrzeżeniem: …………………………………………………………………….. 
 Zdecydowanie nie 
 Nie, z zastrzeżeniem że: ……………………………………………………………………… 

6. Proszę wskazać 3 najbardziej pożądane elementy w zagospodarowaniu podwórek:  
 Place zabaw dla dzieci 
 Siłownia terenowa 
 Parkingi dla samochodów osobowych 
 Pergole, ławki 
 Monitoring 
 Inne…………………………………………………………………………………… 

7. Proszę wskazać 3 najbardziej pożądane elementy w zagospodarowaniu rynku:  
 Place zabaw dla dzieci 
 Siłownia terenowa 
 Parkingi dla samochodów osobowych 
 Pergole, ławki 
 Monitoring 
 Inne………………………………………………………………………………………… 

8. Proszę wskazać 3 najbardziej pożądane elementy w zagospodarowaniu parku miejskiego:  
 Place zabaw dla dzieci 
 Siłownia terenowa 
 Parkingi dla samochodów osobowych 
 Pergole, ławki 
 Monitoring 
 Inne………………………………………………………………………………………… 

9. Inne spostrzeżenia:…………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

METRYCZKA 
a) Płeć 

 kobieta  
 mężczyzna 

b) Wiek 
  poniżej 25 lat  26-45 lat   46-60 lat  61 lat i więcej 

c) Wykształcenie 
  podstawowe            zawodowe      średnie   wyższe 

d) Zatrudnienie 
  uczeń/student  
  rolnik  
  przedsiębiorca  
  osoba pracująca 
  osoba bezrobotna 

e) Czy jesteś mieszkańcem Niemodlina? 
 Tak 
 Nie 


