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ANKIETA 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Komarów-Osada na lata  

2017-2023 

 

Szanowni Państwo, 

Gmina Komarów-Osada na podstawie uchwały nr Uchwały Nr XXIV/172/17 Rady 

Gminy Komarów-Osada z dnia 1 lutego 2017 roku przystąpiła do opracowania 

Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2023. 

Niniejsze badanie ma na celu ocenę stanu obecnego obszaru zdegradowanego, 

potrzeb mieszkańców oraz innych grup interesariuszy, a także wybór najbardziej 

pożądanych kierunków rozwoju.  

W badaniu mogą wziąć udział zarówno mieszkańcy Gminy Komarów-Osada, 

przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe oraz pozostałe zainteresowane podmioty.  

Ankieta dotyczy obszaru zdegradowanego, składającego się z sołectw:  

 Kraczew, 

 Wolica Śniatycka, 

 Komarów-Osada, 

 Antoniówka, 

 Dub, 

 Swaryczów, 

 Komarów-Wieś, 

 Zubowice-Kolonia, 

 Ruszczyzna, 

 Tomaszówka. 

 

 

Ankieta jest anonimowa. Poniższe informacje są potrzebne do sporządzenia profili 

respondentów: 

Typ respondenta 

Mieszkaniec obszaru zdegradowanego 
 

Mieszkaniec gminy spoza obszaru zdegradowanego 
 

Przedsiębiorca prowadzący działalność na 
obszarze zdegradowanym  

Przedsiębiorca prowadzący działalność poza 
obszarem zdegradowanym  

Inny (jaki?) ………………………………………. 
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1. Proszę ocenić poszczególne elementy związane z jakością życia na terenie 

obszaru zdegradowanego, zaznaczając znakiem X odpowiednio: brak problemu, 

niskie zagrożenie problemem, średnie zagrożenie problemem, wysokie 

zagrożenie problemem. 

 

Kraczew 

Problemy 
Brak 

problemu 

Niskie 
zagrożenie 
problemem 

Średnie 
zagrożenie 
problemem 

Wysokie 
zagrożenie 
problemem 

Sfera społeczna 
Brak miejsc pracy     
Bezrobocie     
Ubóstwo     
Niski udział mieszkańców 
w życiu kulturalnym i 
społecznym 

    

Przestępczość     
Marginalizacja i wykluczenie 
społeczne, brak aktywizacji 
grup mieszkańców szczególnie 
zagrożonych występowaniem 
negatywnych zjawisk 
społecznych 

    

Wykluczenie społeczne osób 
starszych 

    

Funkcjonowanie systemu 
pomocy społecznej w Gminie 

    

Sfera gospodarcza 
Przedsiębiorczość 
mieszkańców 

    

Niski dostęp do usług 
publicznych i handlu 

    

Sfera przestrzenno-funkcjonalna, techniczna i środowiskowa 
Zły stan infrastruktury 
technicznej: drogowej, 
wodociągowej, kanalizacyjnej 
itp. 

    

Niewystarczająca dostępność 
komunikacyjna 

    

Brak terenów rekreacyjnych     
Zły stan środowiska 
naturalnego i zanieczyszczenie 
powietrza 
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Wolica Śniatycka 

Problemy 
Brak 

problemu 

Niskie 
zagrożenie 
problemem 

Średnie 
zagrożenie 
problemem 

Wysokie 
zagrożenie 
problemem 

Sfera społeczna 
Brak miejsc pracy     
Bezrobocie     
Ubóstwo     
Niski udział mieszkańców 
w życiu kulturalnym i 
społecznym 

    

Przestępczość     
Marginalizacja i wykluczenie 
społeczne, brak aktywizacji 
grup mieszkańców szczególnie 
zagrożonych występowaniem 
negatywnych zjawisk 
społecznych 

    

Wykluczenie społeczne osób 
starszych 

    

Funkcjonowanie systemu 
pomocy społecznej w Gminie 

    

Sfera gospodarcza 
Przedsiębiorczość 
mieszkańców 

    

Niski dostęp do usług 
publicznych i handlu 

    

Sfera przestrzenno-funkcjonalna, techniczna i środowiskowa 
Zły stan infrastruktury 
technicznej: drogowej, 
wodociągowej, kanalizacyjnej 
itp. 

    

Niewystarczająca dostępność 
komunikacyjna 

    

Brak terenów rekreacyjnych     
Zły stan środowiska 
naturalnego i zanieczyszczenie 
powietrza 
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Komarów-Osada 

Problemy 
Brak 

problemu 

Niskie 
zagrożenie 
problemem 

Średnie 
zagrożenie 
problemem 

Wysokie 
zagrożenie 
problemem 

Sfera społeczna 
Brak miejsc pracy     
Bezrobocie     
Ubóstwo     
Niski udział mieszkańców 
w życiu kulturalnym i 
społecznym 

    

Przestępczość     
Marginalizacja i wykluczenie 
społeczne, brak aktywizacji 
grup mieszkańców szczególnie 
zagrożonych występowaniem 
negatywnych zjawisk 
społecznych 

    

Wykluczenie społeczne osób 
starszych 

    

Funkcjonowanie systemu 
pomocy społecznej w Gminie 

    

Sfera gospodarcza 
Przedsiębiorczość 
mieszkańców 

    

Niski dostęp do usług 
publicznych i handlu 

    

Sfera przestrzenno-funkcjonalna, techniczna i środowiskowa 
Zły stan infrastruktury 
technicznej: drogowej, 
wodociągowej, kanalizacyjnej 
itp. 

    

Niewystarczająca dostępność 
komunikacyjna 

    

Brak terenów rekreacyjnych     
Zły stan środowiska 
naturalnego i zanieczyszczenie 
powietrza 
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Antoniówka 

Problemy 
Brak 

problemu 

Niskie 
zagrożenie 
problemem 

Średnie 
zagrożenie 
problemem 

Wysokie 
zagrożenie 
problemem 

Sfera społeczna 
Brak miejsc pracy     
Bezrobocie     
Ubóstwo     
Niski udział mieszkańców 
w życiu kulturalnym i 
społecznym 

    

Przestępczość     
Marginalizacja i wykluczenie 
społeczne, brak aktywizacji 
grup mieszkańców szczególnie 
zagrożonych występowaniem 
negatywnych zjawisk 
społecznych 

    

Wykluczenie społeczne osób 
starszych 

    

Funkcjonowanie systemu 
pomocy społecznej w Gminie 

    

Sfera gospodarcza 
Przedsiębiorczość 
mieszkańców 

    

Niski dostęp do usług 
publicznych i handlu 

    

Sfera przestrzenno-funkcjonalna, techniczna i środowiskowa 
Zły stan infrastruktury 
technicznej: drogowej, 
wodociągowej, kanalizacyjnej 
itp. 

    

Niewystarczająca dostępność 
komunikacyjna 

    

Brak terenów rekreacyjnych     
Zły stan środowiska 
naturalnego i zanieczyszczenie 
powietrza 
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Dub 

Problemy 
Brak 

problemu 

Niskie 
zagrożenie 
problemem 

Średnie 
zagrożenie 
problemem 

Wysokie 
zagrożenie 
problemem 

Sfera społeczna 
Brak miejsc pracy     
Bezrobocie     
Ubóstwo     
Niski udział mieszkańców 
w życiu kulturalnym i 
społecznym 

    

Przestępczość     
Marginalizacja i wykluczenie 
społeczne, brak aktywizacji 
grup mieszkańców szczególnie 
zagrożonych występowaniem 
negatywnych zjawisk 
społecznych 

    

Wykluczenie społeczne osób 
starszych 

    

Funkcjonowanie systemu 
pomocy społecznej w Gminie 

    

Sfera gospodarcza 
Przedsiębiorczość 
mieszkańców 

    

Niski dostęp do usług 
publicznych i handlu 

    

Sfera przestrzenno-funkcjonalna, techniczna i środowiskowa 
Zły stan infrastruktury 
technicznej: drogowej, 
wodociągowej, kanalizacyjnej 
itp. 

    

Niewystarczająca dostępność 
komunikacyjna 

    

Brak terenów rekreacyjnych     
Zły stan środowiska 
naturalnego i zanieczyszczenie 
powietrza 
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Swaryczów 

Problemy 
Brak 
problemu 

Niskie 
zagrożenie 
problemem 

Średnie 
zagrożenie 
problemem 

Wysokie 
zagrożenie 
problemem 

Sfera społeczna 
Brak miejsc pracy     
Bezrobocie     
Ubóstwo     
Niski udział mieszkańców 
w życiu kulturalnym i 
społecznym 

    

Przestępczość     
Marginalizacja i wykluczenie 
społeczne, brak aktywizacji 
grup mieszkańców szczególnie 
zagrożonych występowaniem 
negatywnych zjawisk 
społecznych 

    

Wykluczenie społeczne osób 
starszych 

    

Funkcjonowanie systemu 
pomocy społecznej w Gminie 

    

Sfera gospodarcza 
Przedsiębiorczość 
mieszkańców 

    

Niski dostęp do usług 
publicznych i handlu 

    

Sfera przestrzenno-funkcjonalna, techniczna i środowiskowa 
Zły stan infrastruktury 
technicznej: drogowej, 
wodociągowej, kanalizacyjnej 
itp. 

    

Niewystarczająca dostępność 
komunikacyjna 

    

Brak terenów rekreacyjnych     
Zły stan środowiska 
naturalnego i zanieczyszczenie 
powietrza 
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Komarów-Wieś 

Problemy 
Brak 

problemu 

Niskie 
zagrożenie 
problemem 

Średnie 
zagrożenie 
problemem 

Wysokie 
zagrożenie 
problemem 

Sfera społeczna 
Brak miejsc pracy     
Bezrobocie     
Ubóstwo     
Niski udział mieszkańców 
w życiu kulturalnym i 
społecznym 

    

Przestępczość     
Marginalizacja i wykluczenie 
społeczne, brak aktywizacji 
grup mieszkańców szczególnie 
zagrożonych występowaniem 
negatywnych zjawisk 
społecznych 

    

Wykluczenie społeczne osób 
starszych 

    

Funkcjonowanie systemu 
pomocy społecznej w Gminie 

    

Sfera gospodarcza 
Przedsiębiorczość 
mieszkańców 

    

Niski dostęp do usług 
publicznych i handlu 

    

Sfera przestrzenno-funkcjonalna, techniczna i środowiskowa 
Zły stan infrastruktury 
technicznej: drogowej, 
wodociągowej, kanalizacyjnej 
itp. 

    

Niewystarczająca dostępność 
komunikacyjna 

    

Brak terenów rekreacyjnych     
Zły stan środowiska 
naturalnego i zanieczyszczenie 
powietrza 
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Zubowice-Kolonia 

Problemy 
Brak 

problemu 

Niskie 
zagrożenie 
problemem 

Średnie 
zagrożenie 
problemem 

Wysokie 
zagrożenie 
problemem 

Sfera społeczna 
Brak miejsc pracy     
Bezrobocie     
Ubóstwo     
Niski udział mieszkańców 
w życiu kulturalnym i 
społecznym 

    

Przestępczość     
Marginalizacja i wykluczenie 
społeczne, brak aktywizacji 
grup mieszkańców szczególnie 
zagrożonych występowaniem 
negatywnych zjawisk 
społecznych 

    

Wykluczenie społeczne osób 
starszych 

    

Funkcjonowanie systemu 
pomocy społecznej w Gminie 

    

Sfera gospodarcza 
Przedsiębiorczość 
mieszkańców 

    

Niski dostęp do usług 
publicznych i handlu 

    

Sfera przestrzenno-funkcjonalna, techniczna i środowiskowa 
Zły stan infrastruktury 
technicznej: drogowej, 
wodociągowej, kanalizacyjnej 
itp. 

    

Niewystarczająca dostępność 
komunikacyjna 

    

Brak terenów rekreacyjnych     
Zły stan środowiska 
naturalnego i zanieczyszczenie 
powietrza 
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Ruszczyzna 

Problemy 
Brak 

problemu 

Niskie 
zagrożenie 
problemem 

Średnie 
zagrożenie 
problemem 

Wysokie 
zagrożenie 
problemem 

Sfera społeczna 
Brak miejsc pracy     
Bezrobocie     
Ubóstwo     
Niski udział mieszkańców 
w życiu kulturalnym i 
społecznym 

    

Przestępczość     
Marginalizacja i wykluczenie 
społeczne, brak aktywizacji 
grup mieszkańców szczególnie 
zagrożonych występowaniem 
negatywnych zjawisk 
społecznych 

    

Wykluczenie społeczne osób 
starszych 

    

Funkcjonowanie systemu 
pomocy społecznej w Gminie 

    

Sfera gospodarcza 
Przedsiębiorczość 
mieszkańców 

    

Niski dostęp do usług 
publicznych i handlu 

    

Sfera przestrzenno-funkcjonalna, techniczna i środowiskowa 
Zły stan infrastruktury 
technicznej: drogowej, 
wodociągowej, kanalizacyjnej 
itp. 

    

Niewystarczająca dostępność 
komunikacyjna 

    

Brak terenów rekreacyjnych     
Zły stan środowiska 
naturalnego i zanieczyszczenie 
powietrza 
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Tomaszówka 

Problemy 
Brak 

problemu 

Niskie 
zagrożenie 
problemem 

Średnie 
zagrożenie 
problemem 

Wysokie 
zagrożenie 
problemem 

Sfera społeczna 
Brak miejsc pracy     
Bezrobocie     
Ubóstwo     
Niski udział mieszkańców 
w życiu kulturalnym i 
społecznym 

    

Przestępczość     
Marginalizacja i wykluczenie 
społeczne, brak aktywizacji 
grup mieszkańców szczególnie 
zagrożonych występowaniem 
negatywnych zjawisk 
społecznych 

    

Wykluczenie społeczne osób 
starszych 

    

Funkcjonowanie systemu 
pomocy społecznej w Gminie 

    

Sfera gospodarcza 
Przedsiębiorczość 
mieszkańców 

    

Niski dostęp do usług 
publicznych i handlu 

    

Sfera przestrzenno-funkcjonalna, techniczna i środowiskowa 
Zły stan infrastruktury 
technicznej: drogowej, 
wodociągowej, kanalizacyjnej 
itp. 

    

Niewystarczająca dostępność 
komunikacyjna 

    

Brak terenów rekreacyjnych     
Zły stan środowiska 
naturalnego i zanieczyszczenie 
powietrza 
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2. Proszę wymienić działania jakie według Pana/Pani powinny zostać zrealizowane 

na terenie obszaru zdegradowanego? 

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………… 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 

 

 

 

Wypełnioną ankietę można pozostawić w Urzędzie Gminy Komarów-Osada lub 

przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: poczta@komarow.pl do dnia 

31.05.2017 r. 


