
 

KONSULTACJE SPOŁECZNE – ANKIETA  
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY JAŚLISKA NA LATA 2016–2023 

Gmina Jaśliska przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR), który jest dokumentem wymaganym 
w procesie aplikacji o środki pomocowe w ramach perspektywy finansowej 2016–2023. Jego celem jest zapewnienie 
harmonijnego i wielostronnego rozwoju gminy poprzez adaptacje starych zasobów do nowych potrzeb, co zapewni 
poprawę warunków życia na wsi, ochronę i zachowanie tych zasobów, integrację form historycznych i współczesnych oraz 
wyrównanie standardów nowych i starych zasobów. Prosimy o składanie ankiet  na adres e-mail: rewitalizacja@jasliska.info                   
lub w sekretariacie Urzędu Gminy Jaśliska. Termin składania do 12.02. 2017r. Zapraszamy do wypełnienia ankiety Państwa opinia 
jest kluczowa przy wykonaniu projektu! 

1. Proszę wskazać co Pan(i) zdaniem stanowi o atrakcyjności Gminy? Proszę wstawić liczby od 1 do 6 według ważności gdzie: 
6-najmniej stanowi o atrakcyjności, a 1– najbardziej stanowi o atrakcyjności  

Walory 
przyrodnicze 

Walory 
historyczne 

Oferta 
turystyczna 

Oferta kulturalna 
Atrakcyjność dla 

inwestorów 
Infrastruktura 

      

 
2. Czy Pan(i) zdaniem Gmina Jaśliska potrzebuje programu rewitalizacji (tj. działań na rzecz ożywienia gospodarczego, 

społecznego i przestrzenno-środowiskowego)? Proszę wstawić „X” przy wybranej odpowiedzi.. 

Zdecydowanie TAK Raczej TAK Raczej NIE Zdecydowanie NIE 

    

 
3. Wstępnie wskazano poniższe obszary, na których stwierdzono występowanie problemów. Wyznaczono je na podstawie 

danych statystycznych dotyczących Gminy, szczególnie danych z zakresu problemów społecznych. Które z nich Pana(i) 
zdaniem powinny zostać poddane działaniom rewitalizacyjnym ?  – wybieramy najważniejsze obszary których 
rewitalizacja Pana (i) zdaniem będzie miała pozytywny wpływ na całą gminę . 

Daliowa Jaśliska Posada Jaśliska Szklary Moszczaniec INNE, jakie? 
 

……………………..      

 
4. Według Pana(i) Gmina najbardziej potrzebuje rewitalizacji w sferze:  

 społecznej      
 gospodarczej     
 technicznej      
 przestrzenno-funkcjonalnej  
 środowiskowej 

 
5. Czy uważa Pan(i), że Gmina potrzebuje rewitalizacji w sferze społecznej:  

 NIE     (proszę przejść do pytania 6.) 
 TAK    (proszę wypełnić poniższą tabelę)  

 Jakie problemy występują w sferze społecznej? Proszę wstawić „X” maksymalnie w 5 wierszach. 

przestępczość  niska samoorganizacja i aktywność mieszkańców  

bezrobocie  emigracja z gminy młodych i  wykształconych osób  

ubóstwo  brak organizacji integrujących mieszkańców  

patologie społeczne   niewystarczająca oferta zagospodarowania czasu dla osób starszych  

mała aktywność mieszkańców 
w organizacjach 
pozarządowych  

 niewystarczający dostęp do nowoczesnej technologii (komputer, Internet)  

brak zaplecza dla młodych  inne (jakie):………………………………………………………………………………………… 

6. Czy uważa Pan(i), że Gmina potrzebuje rewitalizacji w sferze gospodarczej:  
 NIE     (proszę przejść do pytania 7.) 
 TAK    (proszę wypełnić poniższą tabelę)  

 Jakie problemy występują w sferze gospodarczej? Proszę wstawić „X” maksymalnie w 5 wierszach. 

brak miejsc pracy  niewielka ilość małych i średnich przedsiębiorstw  

słaby rozwój handlu i sektora usług   brak wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw  

brak lub zła jakość terenów 
inwestycyjnych 

 brak szkoleń/kursów podnoszących kwalifikację  

słabo rozwinięta agroturystyka   
inne (jakie):………………….……………..………………..…………………… 

brak ulg podatkowych dla firm  

 
 
 
 

mailto:rewitalizacja@jasliska.info


 

7. Czy uważa Pan(i), że Gmina potrzebuje rewitalizacji w sferze technicznej:  
 NIE     (proszę przejść do pytania 8.) 
 TAK    (proszę wypełnić poniższą tabelę)  

 
 Jakie problemy występują w sferze technicznej? Proszę wstawić „X” maksymalnie w 5 wierszach. 

zły stan nawierzchni dróg  zbyt mała ilość połączeń komunikacyjnych z innymi ośrodkami  

niewystarczający poziom 
skanalizowania gminy 

 
infrastruktura nie dostosowana dla osób 

niepełnosprawnych/starszych 
 

niewystarczający poziom 
zwodociągowania gminy 

 nieefektywne i przestarzałe systemy grzewcze w budynkach  

brak chodników   
Inne (jakie?)…………………………………………………………...… 

słabo rozwinięta baza turystyczna  

8. Czy uważa Pan(i), że Gmina potrzebuje rewitalizacji w sferze przestrzenno-funkcjonalnej:  
 NIE     (proszę przejść do pytania 9.) 
 TAK    (proszę wypełnić poniższą tabelę)  

 Jakie problemy występują w sferze przestrzenno-funkcjonalnej? Proszę wstawić „X” maksymalnie w 5 wierszach. 

zły stan estetyczny otoczenia  zły stan zabytków  

nieaktualny plan zagospodarowania przestrzennego  
znaczna odległość z miejsca zamieszkania do 

szkół/przedszkoli  
 

zły stan infrastruktury wokół budynków 
publicznych 

 
brak lub zły stan terenów rekreacyjno-

wypoczynkowych  
 

niewystarczająca ilość i niski standard mieszkań  Inne (jakie?)…………………………………………………………...… 

9. Czy uważa Pan(i), że Gmina potrzebuje rewitalizacji w sferze środowiskowej:  
 NIE     (proszę przejść do pytania 10.) 
 TAK    (proszę wypełnić poniższą tabelę)  

  Jakie problemy występują w sferze środowiskowej? Proszę wstawić „X” maksymalnie w 5 wierszach. 

zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego  hałas  

zanieczyszczenie wód podziemnych  niska świadomość ekologiczna   

zanieczyszczenie wód powierzchniowych  
brak edukacji w zakresie prawidłowego 

gospodarowania ściekami 
 

zanieczyszczenie rzek przez nielegalne zrzuty 
ścieków 

 Inne (jakie?)…………………………………………………………...… 

10. Proszę wpisać jakie przedsięwzięcia/projekty chciałby Pan(i), aby zostały zrealizowane w ramach programu rewitalizacji:  

Inwestycyjne 

 budowa lub przebudowa obiektów gminnych z przeznaczeniem na obiekty kultury -  jakich?  
 
………………………………………………….............................................................................................................................................................................................. 

 budowa, rozbudowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej - jakiej? …………………………………………………... 

 zagospodarowanie przestrzenne obszaru- w jaki sposób? ………………………………………………………... 

 budowa lub rozbudowa infrastruktury technicznej  - jakiej? …………………………………………………...... 

 INNE – jakie? …………………………………………………... 

Społeczne 

 szkolenia, kursy - jakie? …………………………………………………............................................... 

 wydarzenia integrujące mieszkańców - jakie? …………………………………………………... 

 warsztaty, pokazy - jakie? ………………………………………………….......................................... 

 wsparcie przedsiębiorczości - w jakiej formie? …………………………………………………... 

 aktywizacja osób starszych – w jaki sposób? …………………………………………………... 

 INNE – jakie? …………………………………………………... 

 


