
ANKIETA 
Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-

2026
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W związku z działaniami związanymi z przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji
serdecznie zapraszamy wypełnienia poniższej ankiety. Wypełnione ankiety można składać:

a)drogą  elektroniczną  na  adres  e-mail:   umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl,  w  tytule  wpisując
 „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”,

b) drogą korespondencyjną na adres: Miasto Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów
Lubelski z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”,

c) bezpośrednio w sekretariacie, w budynku Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski w godzinach pracy
Urzędu.

1. Czy  Pana(i)  zdaniem  Miasto  Tomaszów  Lubelski  potrzebuje  rozwoju  gospodarczego,
społecznego  i  przestrzenno-środowiskowego  poprzez  realizację  działań  w  zakresie
rewitalizacji?
Proszę wstawić „X” w jednej kolumnie.

Zdecydowanie TAK Raczej TAK Raczej NIE Zdecydowanie NIE

2. Które z zadań zaproponowanych w Programie Rewitalizacji uważa Pan/Pani za priorytetowe
 (Proszę opisać poniżej) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Proszę również zaznaczyć „X” co dla Pana(i) stanowi ten obszar: 

  miejsce gdzie mieszkam  
  dawne/obecne miejsce pracy
  miejsce gdzie prowadzę  działalność gospodarczą
  miejsce rekreacji i wypoczynku 
  inne

3. Dlaczego  Pana(i)  zdaniem  ten  obszar   Miasta  Tomaszów  Lubelski  wymaga  rewitalizacji   ?
Proszę wstawić „X” w maksymalnie 5 wierszach.

zanieczyszczone środowisko słaby rozwój handlu i usług

patologie społeczne słabo rozwinięta baza turystyczna i 
rekreacyjno-wypoczynkowa

przestępczość zły stan dróg i komunikacji
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brak miejsc pracy zły stan zabytków

małe zasoby mieszkaniowe
inne (wpisać jakie) : 

4. Jakie  problemy  ekonomiczne, na  wskazanym  obszarze,  chciałby  Pan(i)  rozwiązać  
w procesie rewitalizacji? Proszę wstawić „X” w maksymalnie 5 wierszach. 

brak miejsc pracy niewystarczająca ilość i niski standard 
mieszkań

brak lub zła jakość terenów 
inwestycyjnych zły stan zabytków

brak lub zbyt mała ilość połączeń 
komunikacyjnych z innymi ośrodkami słaby rozwój handlu

brak wsparcia dla małych i średnich 
przedsiębiorstw

niewielka ilość (mała aktywność) 
małych i średnich przedsiębiorstw

zła gospodarka odpadami, ściekami inne (wpisać jakie):

5. Jakie  problemy  społeczne,  na  wskazanym  obszarze,  chciałby  Pan(i)  rozwiązać  
w procesie rewitalizacji? Proszę wstawić „X” w maksymalnie 6 wierszach. 

przestępczość przestępczość młodocianych

bezrobocie chuligaństwo

bieda utrudniony dostęp społeczeństwa do dobrych szkół

alkoholizm
niedobór organizacji pomagających w znalezieniu pracy 
(przekwalifikowanie, szkolenia)

przemoc w 
rodzinie

brak dostępu do nowoczesnej technologii (komputer, Internet)

narkomania emigracja z Miasta młodych i dobrze wykształconych osób

inne (wpisać jakie):

6. Jakie  problemy związane z jakością życia,  na wskazanym obszarze, chciałby Pan(i)  rozwiązać
w procesie rewitalizacji? Proszę wstawić „X” w maksymalnie 4 wierszach.  

zły stan estetyczny otoczenia
brak lub słaba aktywność ośrodków 
kulturalno-rekreacyjnych i sportowych w 
pobliżu miejsca zamieszkania

zły stan nawierzchni dróg brak poczucia bezpieczeństwa w okolicy 
zamieszkania

zły stan infrastruktury wokół 
budynków publicznych

słaby przepływ informacji w sprawach 
dotyczących najbliższego otoczenia 
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zamieszkania

brak instytucji, organizacji 
integrujących mieszkańców  Miasta

słaba samoorganizacja społeczna i 
współpraca między mieszkańcami a 
władzami publicznymi

inne (wpisać jakie):

7. Jakie zostaną osiągnięte efekty, według Pana(i), w procesie rewitalizacji? Proszę wstawić „X” 
w maksymalnie 6 wierszach.

poprawa bezpieczeństwa życia 
mieszkańców

poprawienie jakości i estetyki środowiska 
naturalnego

bardziej wykształcone 
społeczeństwo

eliminacja patologii w społeczeństwie

Poprawa środowiska miejskiego podniesienie standardu życia społeczeństwa

zwiększenie ilości miejsc pracy zatrzymanie w Mieście ludzi młodych i 
wykształconych

przyciągnięcie dużych inwestorów polepszenie komunikacji na terenie Miasta

rozwój małej i średniej 
przedsiębiorczości

odnowa zabytków w Mieście

stworzenie lub rozszerzenie bazy 
turystycznej

zwiększenie ilości i poprawa jakości punktów
handlowych, rzemieślniczych i usługowych

inne (wpisać jakie):

8. Jakie  przedsięwzięcia/  inwestycje/  projekty widziałby  Pan(i),  aby  zrealizować  w  ramach
programu rewitalizacji?  

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

9. Na  jakie  przedsięwzięcia  wymienione  w  punkcie  8,  które  mogłyby  być  zrealizowane  
w ramach programu rewitalizacji, chciałby Pan(i) otrzymać wsparcie finansowe? 

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

10.  Proszę  wskazać  co Pani/Pana zdaniem stanowi  o  atrakcyjności  Miasta  Tomaszów  Lubelski  
(np. walory przyrodnicze, oferta kulturalna, oferta turystyczna itp.) wraz z krótkim uzasadnieniem

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

METRYCZKA Informacje o osobie wypowiadającej się
(wstawiamy krzyżyk w odpowiedniej kratce)

M.1. Płeć
 1. Mężczyzna   2. Kobieta

M.2. Wiek: (przedziały w latach)
 1. Do 18 lat
 2. Od 18 do 24 lat
 3. Od 25 do 29 lat
 4. Od 30 do 39 lat

 5. Od 40 do 49 lat
 6. Od 50 do 59 lat
 7. 60 lat i więcej

M.3. Wykształcenie:
 1. Niepełne podstawowe
 2. Podstawowe
 3. Gimnazjalne
 4. Zasadnicze zawodowe

 5. Średnie
 6. Policealne/niepełne wyższe
 7. Wyższe

M.4. Czy Pan(i) pracuje zawodowo jako:
 1. Pracownik najemny w sektorze prywatnym.
 2. Pracownik sektora publicznego.
 3. Pracuje na własny rachunek.
 4. Nie pracuje.
 5. Inne (jakie?)

M.5. Ile osób, razem z Panem(Panią), należy do Pana(i) gospodarstwa domowego?
1. Ogółem…………………………………
2. W tym pracujących………………
3. Dzieci na utrzymaniu……………

M.6. Które ze zdań najlepiej określa Pana(i) odczucia dotyczące poziomu życia Pana(i) rodziny?
 1. Żyje się nam dostatnio
 2. Jakoś sobie radzimy
 3. Żyjemy przeciętnie

 4. Dość trudno jest nam przeżyć
 5. Bardzo trudno jest nam przeżyć

Wypełniając powyższą ankietę jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie 
informacji w niej zawartych dla potrzeb analiz i opracowań związanych z realizacją 
Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata lata 2021-2026
                                                                                                    1. TAK           2. 
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NIE
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