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ANKIETA DOTYCZĄCA LOKALNEGO PLANU REWITALIAZCJI DLA GMINY BRANIEWO NA LATA 

2017-2025 

 
Szanowni Państwo! 

Gmina Braniewo przystąpiła do opracowania Lokalnego Planu Rewitalizacji. Celem badania jest 

poznanie Państwa opinii na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji problemowych obszarów 

gminy oraz oczekiwanych działań mających na celu ich ożywienie społeczno-gospodarcze. 

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, 

prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, 

przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji 

na podstawie gminnego programu rewitalizacji. 

Obszar zdegradowany to obszar znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji 

negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego 

poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu 

publicznym i kulturalnym. Jest to obszar charakteryzujący się ponadto: problemami gospodarczymi 

(np. niski poziom przedsiębiorczości), środowiskowymi (np. zanieczyszczenie środowiska), 

przestrzenno-funkcjonalnymi (np. niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną  

i społeczną) i technicznymi (np. zły stan techniczny budynków). 

 

Wójt Gminy Braniewo  

Tomasz Sielicki 

 

Ankieta na temat działań związanych z rewitalizacją 

• Ankieta jest anonimowa 

• Wypełnienie ankiety zajmuje około 5 min. 
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1. Czy Pana/Pani zdaniem Gmina Braniewo wymaga programu ożywienia społeczno-

gospodarczego, społecznego i przestrzenno-środowiskowego? 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Proszę wskazać najpoważniejsze problemy społeczne Gmina Braniewo:  

   (max 4 odpowiedzi) 

1)  zdecydowanie tak    

2)  raczej tak    

3)  raczej nie    

4)  zdecydowanie nie    

Lp. Problem 

1)  odpływ ludzi młodych i dobrze wykształconych poza gminę 

2)   niewystarczające zasoby mieszkaniowe 

3)   bezrobocie 

4)   ubóstwo 

5)   niechęć do kształcenia i zmiany kwalifikacji, brak inicjatyw 

6)   coraz więcej osób wymagających opieki 

7)   starzejące się społeczeństwo 

8)   przestępczość – niskie poczucie bezpieczeństwa 

9)   patologie społeczne (alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie) 

10)   niska aktywność społeczna mieszkańców, w tym osób starszych 

11)   słaba integracja lokalnej społeczności 

12)   niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym 

13)   inne: ………………………………… (należy opisać własnymi słowami poniżej) 
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3. Proszę wskazać najpoważniejsze problemy związane ze środowiskiem naturalnym, 

zagospodarowaniem przestrzennym oraz stanem infrastruktury technicznej  

w Gminie Braniewo: (max 4 odpowiedzi) 

 

Lp. Problem 

1)  niska ekoświadomość mieszkańców 

2)  zanieczyszczenie środowiska naturalnego 

3)  zaniedbany park podworski 

4)  niedoskonały system odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 

5)  niewystarczająca baza kulturalna 

6)  słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i sportowa  

7)  niska estetyka przestrzeni publicznych, zwłaszcza centrów miejscowości  

8)  
niewystarczająco rozwinięta infrastruktura komunikacyjna: drogi, parkingi, chodniki, 
oświetlenie 

9)  zły stan zabytków 

10)  bariery architektoniczne w budynkach użyteczności publicznej 

11)  inne: ……………………… (należy opisać własnymi słowami poniżej) 
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4. Proszę wskazać najpoważniejsze problemy gospodarcze Gminy Braniewo: (max 4 

odpowiedzi) 

 

Lp. Problem 

1)   
pogorszenie konkurencyjności i atrakcyjności sektora mikroprzedsiębiorstw 
i MŚP  

2)   niewystarczające wsparcie dla przedsiębiorstw 

3)   niewystarczający poziom inwestycji gospodarczych realizowanych w gminie  

4)   brak uzbrojonych terenów inwestycyjnych 

5)   słabo rozwinięty sektor usług 

6)   niewykorzystanie potencjału turystycznego gminy 

7)   niewystarczająca promocja gminy 

8)   ograniczony dostęp do nowoczesnych technologii 

9)   niska przedsiębiorczość mieszkańców 

10)   niskie kwalifikacje zawodowe mieszkańców 

11)   słaba kondycja finansowa miejscowych firm 

12)   inne: ………………………………… (należy opisać własnymi słowami poniżej) 
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5. Proszę wskazać 2 najważniejsze Pana/Pani zdaniem rodzaje przedsięwzięć, które 

powinny być podejmowane w celu ograniczenia negatywnych zjawisk gospodarczych 

na wskazanym obszarze: 

Lp. Rodzaje przedsięwzięć 

1)   promowanie różnorodnych form samozatrudnienia 

2)   
programy wsparcia szkoleniowo-doradczego dla osób zainteresowanych 
tworzeniem własnej działalności gospodarczej 

3)   
programy wsparcia finansowego dla osób zainteresowanych w tworzeniu własnej 
działalności gospodarczej 

4)   
rozbudowanie systemu ulg i zwolnień dla podmiotów prywatnych inwestujących 
na terenie gminy 

5)   
tworzenie specjalnych stref na terenie gminy, objętych preferencyjnymi 
warunkami dla działalności gospodarczej 

6)   
udostępnianie uzbrojonych terenów inwestycyjnych 

7)   inne: ………………………………… (należy opisać własnymi słowami poniżej) 
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6. Proszę wskazać 3 najważniejsze Pana/Pani zdaniem rodzaje przedsięwzięć, które 

powinny być realizowane w celu ograniczenia negatywnych zjawisk 

środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych na wskazanym 

obszarze: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Rodzaje przedsięwzięć 

1)   modernizacja, w tym termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

2)   rozbudowa/modernizacja infrastruktury drogowej 

3)   
rozbudowa/modernizacja infrastruktury towarzyszącej (chodniki, ścieżki 
rowerowe, parkingi, oświetlenie) 

4)   
rozbudowa/modernizacja infrastruktury edukacyjnej: przedszkoli, szkół 
podstawowych i gimnazjów, poprawa jakości wyposażenia 

5)   rozbudowa/modernizacja infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej 

6)   zwiększenie dostępu do obiektów usługowych 

7)   zagospodarowanie przestrzeni publicznych na parki, skwery, place zabaw itp. 

8)   rozbudowa/modernizacja świetlic wiejskich i poprawa jakości ich wyposażenia 

9)   remonty, restauracja zabytków 

10)   inne: ………………………………… (należy opisać własnymi słowami poniżej) 
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Metryczka 
 

W jakim sołectwie Gminy Braniewo Pani / Pan mieszka?  

Bobrowiec  Garbina  Gronowo  

Grzechotki  Jarocin  Klejnowo  

Krasnolipie  Krzewno  Lipowina  

Mikołajewo  Nowa Pasłęka  Pęciszewo  

Podgórze  Rodowo  Rogity  

Rusy  Stępień  Świętochowo  

Szyleny  Wola Lipowska  Zakrzewiec  

Zawierz  Żelazna Góra   

 
 

 

 

 

- Serdecznie dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety - 

 

 


