ANKIETA

na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
oraz opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzepice
na lata 2017-2025
Szanowni Państwo, Gmina Krzepice przystąpiła do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji, które są podstawą do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata
2017-2025. Prosimy o poświęcenie 10 minut i wypełnienie niniejszej ankiety.
1) Spośród niżej wymienionych proszę zaznaczyć 3 najważniejsze atuty/silne strony Gminy
Krzepice:
□
□
□
□
□
□

□

□

□

Lokalizacja w układzie komunikacyjnym (np. przebiegająca przez obszar Gminy droga krajowa
nr 43, istniejąca sieć kolejowa)
Infrastruktura techniczna (np. poziom zwodociągowania, dostęp do Internetu, stopień
skanalizowania Gminy, odpowiednio prowadzona gospodarka odpadami)
Walory przyrodnicze umożliwiające rozwój turystyki i rekreacji (np. rzeka Liswarta, Ptasia
Góra, zalew „Łezka” w Krzepicach)
Dobrze rozwinięta baza sportowo-rekreacyjna (np. stadion sportowy i kompleks boisk Orlik w
Krzepicach)
Dobrze rozwinięta baza oświatowa jak również jakość kształcenia w szkołach
Kultywowanie lokalnych tradycji i uczestnictwo mieszkańców w życiu społecznym poprzez np.
organizowanie imprez kulturalnych i sportowych (np. poprzez Gminny Ośrodek Kultury w
Krzepicach)
Obecność szlaków turystycznych nadających się do uprawiania turystyki (np. przebiegające
przez obszar Gminy: „Wielka Pętla Częstochowska”, „Liswarciański Szlak Rowerowy”, „Szlak
Kajakowy Liswarta”, niebieski szlak pieszy „Rezerwatów Przyrody”
Aktywność władz gminnych w zakresie stymulowania rozwoju Gminy np. poprzez proces
tworzenia specjalnej strefy ekonomicznej pod patronatem „Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej S.A.”
inne (jakie?) …………………………………………………………………………………………

2) Spośród niżej wymienionych proszę wymienić 2 najważniejsze problemy/słabe strony
Gminy Krzepice:
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Stan techniczny i jakość dróg gminnych (wysoki udział dróg nieutwardzonych)
Brak atrakcyjnych ofert pracy zachęcających do osiedlania się bądź pozostawiania w Gminie
Niedostateczny dostęp do placówek ochrony zdrowia, w tym profilaktyki i specjalistycznych
usług medycznych
Duży udział korzystających z pomocy społecznej
Niewykorzystany potencjał turystyczny Gminy poprzez słabo rozwinięte zaplecze turystyczne
(np. gastronomia, noclegi)
Niski stopień zalesienia
Niewystarczający poziom aktywności mieszkańców do podejmowania inicjatyw
Niski poziom rozwoju budownictwa mieszkaniowego
inne (jakie?) ……………………………………………………………………………………….....
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3) Proszę wymienić 2 (miejscowości bądź części miasta Krzepice na terenie Gminy), w których
występuje największa kumulacja problemów społecznych (bezrobocie, ubóstwo,
przestępczość, niski poziom edukacji oraz kapitału społecznego, niewystarczający poziom
uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym):
 Osiedle Stare Miasto w Krzepicach
 Osiedle Kuźniczka w Krzepicach
 Osiedle Kuków w Krzepicach
 Dankowice Drugie
 Dankowice Pierwsze
 Dankowice Trzecie
 Dankowice – Piaski
 Lutrowskie
 Podłęże Królewskie
 Stanki
 Starokrzepice
 Szarki
 Zajączki Pierwsze
 Zajączki Drugie
4) Proszę wymienić 2 (miejscowości bądź części miasta Krzepice na terenie Gminy), w których
występuje największa kumulacja problemów gospodarczych (mała liczba przedsiębiorstw,
krótki okres funkcjonowania przedsiębiorstw, spadek liczby podmiotów gospodarczych,
mała aktywność zawodowa mieszkańców wskazanego obszaru):
 Osiedle Stare Miasto w Krzepicach
 Osiedle Kuźniczka w Krzepicach
 Osiedle Kuków w Krzepicach
 Dankowice Drugie
 Dankowice Pierwsze
 Dankowice Trzecie
 Dankowice – Piaski
 Lutrowskie
 Podłęże Królewskie
 Stanki
 Starokrzepice
 Szarki
 Zajączki Pierwsze
 Zajączki Drugie
5) Proszę wymienić 2 (miejscowości bądź części miasta Krzepice na terenie Gminy),
w których występuje największa kumulacja problemów środowiskowych (wysoki hałas,
zanieczyszczone powietrze, zanieczyszczone wody, występowanie dzikich wysypisk
śmieci):
 Osiedle Stare Miasto w Krzepicach
 Osiedle Kuźniczka w Krzepicach
 Osiedle Kuków w Krzepicach
 Dankowice Drugie
 Dankowice Pierwsze
 Dankowice Trzecie
 Dankowice – Piaski
 Lutrowskie
 Podłęże Królewskie
 Stanki
 Starokrzepice
 Szarki
 Zajączki Pierwsze
 Zajączki Drugie
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6) Proszę wymienić 2 (miejscowości bądź części miasta Krzepice na terenie Gminy),
w których występuje największa kumulacja problemów przestrzenno - funkcjonalnych
(niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej zły stan
techniczny, brak dostępu do podstawowych usług lub ich niska jakość
niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru,
niski poziom obsługi komunalnej, niedobór lub niska jakość terenów publicznych):
 Osiedle Stare Miasto w Krzepicach
 Osiedle Kuźniczka w Krzepicach
 Osiedle Kuków w Krzepicach
 Dankowice Drugie
 Dankowice Pierwsze
 Dankowice Trzecie
 Dankowice – Piaski
 Lutrowskie
 Podłęże Królewskie
 Stanki
 Starokrzepice
 Szarki
 Zajączki Pierwsze
 Zajączki Drugie
7) Proszę wymienić 2 (miejscowości bądź części miasta Krzepice na terenie Gminy),
w których występuje największa kumulacja problemów technicznych (zły stan
techniczny budynków publicznych, mieszkalnych, zabytków, niefunkcjonowanie
rozwiązań technicznych tychże obiektów, zły stan dróg):
 Osiedle Stare Miasto w Krzepicach
 Osiedle Kuźniczka w Krzepicach
 Osiedle Kuków w Krzepicach
 Dankowice Drugie
 Dankowice Pierwsze
 Dankowice Trzecie
 Dankowice – Piaski
 Lutrowskie
 Podłęże Królewskie
 Stanki
 Starokrzepice
 Szarki
 Zajączki Pierwsze
 Zajączki Drugie
8) Proszę wskazać 2 najważniejsze działania rewitalizacyjne, które w pierwszej kolejności
powinny być zrealizowane na terenie miejscowości, którą Pani/Pan zamieszkuje
wraz z podaniem miejscowości:
MIEJSCOWOŚĆ:…………………………………
Działania rewitalizacyjne:
1. ………………………………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………………………………..
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9) Proszę wskazać 2 najważniejsze działania rewitalizacyjne, które w pierwszej kolejności
powinny być zrealizowane na terenie Gminy Krzepice, poza miejscowością, w której
Pani/Pan mieszka:
1. ………………………………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………………………………..
Na koniec prosimy o podanie kilku
Służą one wyłącznie celom statystycznym.

danych

dotyczących

profilu

osoby

ankietowanej.

1) Płeć
□ kobieta
□ mężczyzna
2) Wiek
□ do 18 lat
□ 19-35 lat
□ 36-50 lat
□ 51-65 lat
□ co najmniej 66 lat
3) Wykształcenie
□ podstawowe
□ gimnazjalne
□ zawodowe
□ średnie
□ wyższe
4) Związek z Gminą Krzepice:
□ mieszkam i pracuję w Gminie Krzepice
□ tylko tu mieszkam, a pracuję poza Gminą Krzepice
□ tylko tu mieszkam, nie pracuję
□ tylko tu pracuje, mieszkam poza Gminą Krzepice
Przypominamy, że jedna osoba może wypełnić tylko jedną ankietę.
DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY!

Wypełnioną ankietę prosimy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krzepicach, przesłać
listownie na adres: Urzędu Miejskiego w Krzepicach 42-160 Krzepice, ul. Częstochowska 13,
z dopiskiem na kopercie: „Ankieta – Rewitalizacja”, przesłać na adres e-mail: gci@krzepice.pl.
Istnieje także możliwość wypełnienia interaktywnej wersji ankiety dostępnej na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Krzepicach www.krzepice.pl
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