
Ankieta  
Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łapsze Niżne na lata 2016-2022 
 
Celem ankiety jest poznanie Państwa opinii na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji 
problemowych obszarów Gminy Łapsze Niżne oraz oczekiwanych działań mających na celu ich 
ożywienie społeczno-gospodarcze. 
 
1. Wiedząc że, Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz 

zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy - jaki obszar Gminy Łapsze Niżne 
Pana(i) zdaniem powinien być poddany procesowi rewitalizacji? (zaznacz jedną odpowiedź) 

 
Jednolity, wyodrębniony, zdiagnozowany i zwarty obszar obejmujący 2-3 
miejscowości gdzie występują problemy społeczne, techniczne i gospodarcze 

 
Wytypowany przez władze Gminy i mieszkańców niewielki obszar w każdej z 
miejscowości Gminy gdzie występują problemy społeczne, techniczne i gospodarcze 

 
2. Najpoważniejsze problemy związane z jakością życia w gminie Łapsze Niżne to: (max 4 odpowiedzi) 

 brak poczucia bezpieczeństwa 
 zanieczyszczenie środowiska naturalnego 
 zły stan zabytków  
 zły stan zasobów mieszkaniowych 
 zły stan infrastruktury otaczającej budynki 
 niska estetyka otoczenia 
 słabo rozwinięta baza turystyczna i rekreacyjno-wypoczynkowa 
 niewystarczająca baza kulturalno-edukacyjna 
 inne: _______________________________________ (należy opisać własnymi słowami) 

 
3. Najpoważniejsze problemy społeczne gminy Łapsze Niżne to: (max 4 odpowiedzi)  

 odpływ ludzi młodych i dobrze wykształconych 
 niewystarczające zasoby mieszkaniowe  
 chuligaństwo i zagrożenie przestępczością 
 patologie społeczne (alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie) 
 niska aktywność społeczna osób starszych 
 słaba integracja lokalnej społeczności 
 bezrobocie 
 ubóstwo 
 inne: _______________________________________ (należy opisać własnymi słowami) 

 
4. Najpoważniejsze problemy ekonomiczne gminy Łapsze Niżne to: (max 4 odpowiedzi) 

 brak lub zła jakość terenów inwestycyjnych 
 brak wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw 
 brak wystarczającej liczby miejsc pracy 
 niezadowalająca gospodarka komunalna (odpadami i ściekami) 
 słaby rozwój handlu i usług 
 zły stan infrastruktury drogowej lub słabe połączenia komunikacyjne  
 niewykorzystanie potencjału turystycznego i słaba promocja Gminy 
 brak dostępu do nowoczesnych technologii 
 inne: _______________________________________ (należy opisać własnymi słowami) 

 

Miejscowość _____________________ Wiek osoby wypełniającej ankietę   _________ lat 
 

Wypełnioną ankietę można zwrócić na spotkaniu lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Łapszach 
Niżnych, ul. Jana Pawła II 20, 34-442 Łapsze Niżne lub adres e-mail: inwestycje@lapszenizne.pl, lub 

złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy. 

- Serdecznie dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety - 


