
 
 

ANKIETA   
W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Starogardu Gdańskiego 

 
Szanowni Mieszkańcy, zwracamy się z uprzejmą prośbą o szczere odpowiedzi na pytania dotyczące rewitalizacji 
(odnowy, ożywienia, rozwoju)  Starogardu Gdańskiego. Państwa  opinie przyczynią się do lepszego rozpoznania 
problemów, potrzeb i oczekiwań dotyczących niektórych obszarów naszego miasta, obecnie zaniedbanych  
lub  tracących na jakości. 

Serdecznie dziękujemy za udział w badaniu 
 
   

1. Czy jest Pan(i) zadowolony z tego, że mieszka Pan(i) w Starogardzie Gdańskim ? Proszę zakreślić wybraną przez 
siebie odpowiedź 

 
1.  Tak 
2.  Nie  
3.  Trudno powiedzieć 

 
2. Czy mieszka Pan(i) na terenie centrum  w Starogardzie Gdańskim ?  

 
1. Tak 
2. Nie   

  
3. Gdyby miał(a) Pan(i) jeszcze raz możliwość wyboru, to czy chciał(a)by Pan(i) mieszkać na obszarze centrum 

miasta ? 
 

1. Zdecydowanie tak 
2. Raczej tak 
3. Raczej nie 
4. Zdecydowanie nie 

. 
 Proszę krótko uzasadnić swoją odpowiedź (dlaczego „tak” lub dlaczego „nie”?) 
 
      
....................................................................................................................................................................... 
 
 
 
4. Gdyby centrum stało się obszarem tętniącym życiem do późnych godzin, miejscem  z licznymi imprezami 

i wydarzeniami o charakterze kulturalnym i rozrywkowym, miejscem gwarnym, z licznymi sklepami, kawiarniami 
i restauracjami, to czy chciałby Pan(i) tu mieszkać?  

 
1. Tak 
2. Nie 
3. Trudno powiedzieć 

  
5. Czy Zdaniem Pana (i)  Ratusz na rynku miasta jest właściwie wykorzystywany ? 
 

1. Tak 
2. Nie � jeśli „nie” prosimy przedstawić własną propozycję właściwego wykorzystania budynku 

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 
 

3. Trudno powiedzieć 
 
 
 
 
 



6.   Prosimy dokonać oceny centrum miasta w odniesieniu do różnych elementów jego funkcjonowania  
   
 
  (Prosimy ocenić każdy aspekt od 6.1 do 6.14, zakreślając odpowiedź na skali ocen od 1 do 5)  
 
 Bardzo 

dobrze  
Raczej 
dobrze 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej  
źle 

Bardzo  
źle 

 6.1. Kanalizacja i wodociągi 1 2 3 4 5 

 6.2. Stan dróg i chodników  1 2 3 4 5 

 6.3. Oświetlenie   1 2 3 4 5 

 6.4.  Parkingi dla samochodów  1 2 3 4 5 

 6.5.  Czystość ulic i budynków   1 2 3 4 5 

 6.6.  Stan zabytków 1 2 3 4 5 

 6.7.  Jakość i utrzymanie zieleni 1 2 3 4 5 

 6.8.  Porządek publiczny i bezpieczeństwo   1 2 3 4 5 

 6.9.  Sieć handlowo – usługowa (sklepy, usługi) 1 2 3 4 5 

 6.10. Miejsca i instytucje rekreacji i sportu  1 2 3 4 5 

6.11. Miejsca zabaw dla dzieci  1 2 3 4 5 

6.12. Życie kulturalne i funkcjonowanie instytucji kultury 1 2 3 4 5 

6.13. Stan i jakość usług gastronomicznych 1 2 3 4 5 

6.14. Życie rozrywkowe, możliwość zabawy 1 2 3 4 5 

 
7.  A teraz prosimy się zastanowić nad pozytywnymi i negatywnymi stronami centrum miasta. 
 
      a) Co na terenie centrum Panu(i) się podoba, co uznałby Pan(i) za jego walory i pozytywne cechy? 
  
    ………………………………….. 
 
      b) Co na terenie centrum Panu(i) się nie podoba, jakie są jego negatywne cechy?  
 
    ……………………………….. 
     
    
8. Jaki problem dotyczący komunikacji miejskiej uznał(a)by Pan(i) za najważniejszy ?  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
9. Gdyby to od Pana(i) zależało, to co należałoby zrobić w pierwszej kolejności, aby rozwiązać problemy związane z 

ruchem  komunikacyjnym na obszarze centrum ? Prosimy wskazać max. 2 odpowiedzi 
 

1. nic bym nie zmieniał(a) 
2. zakazał(a)bym ruchu samochodów osobowych i autobusów miejskich 
3. ograniczył(a)bym ruch samochodów osobowych 
4. ograniczył(a)bym ruch autobusów miejskich 
5. odciążył(a)bym ruch w centrum miasta poprzez zmianę jego organizacji (np. przebudowę niektórych ulic, 

nowe trasy objazdowe) 
6. zwiększył(a)bym ilość miejsc parkingowych  w okolicach Rynku 
7. Inne propozycje, 

jakie:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 



10. Które zadania Pana(i) zdaniem należałoby zrealizować w pierwszej kolejności w Starogardzie Gdańskim na 
obszarze planowanym do rewitalizacji?  (Prosimy wskazać maksymalnie dwie odpowiedzi).  

 
1. budowa mieszkań 
2. remonty nieruchomości i modernizacja infrastruktury 
3. poprawa układu komunikacyjnego, tworzenie nowych miejsc parkingowych 
4. poprawa stanu zieleni 
5. budowa ciągu pieszo-rowerowego   
6. stworzenie lepszych możliwości spędzania wolnego czasu (kluby dla młodzieży, punkty gastronomiczne, 

funkcje kulturalno-rozrywkowe itp.) 
7. inne zadania - jakie? Proszę wskazać.  

 
 
11. Kto  według Pana(i) powinien zarządzać programem rewitalizacji miasta po jego uchwaleniu? (prosimy o 

zakreślenie tylko jednej odpowiedzi)  
 

1. Urząd Miasta  
2. przedstawiciele grup biznesowych  
3. grupa ekspercka (nie związana z Urzędem Miasta ani z lokalnym biznesem) 
4. inni ludzie/instytucje ………………………………………………………………………………….. 
 

12.  Czy według Pana(i) rewitalizacja miasta  (jego odnowa i ożywienie) jest dziś problemem ważnym dla  
       mieszkańców? 
 

1. Bardzo ważnym 
2. Raczej ważnym 
3. Trudno powiedzieć 
4. Raczej mało ważnym 
5. W ogóle nie ważnym       

 
METRYCZKA 

 
 

13. Płeć 
1.  Kobieta 
2.  Mężczyzna 

 

14. Wykształcenie 
1.  Podstawowe 
2.  Zasadnicze 
3.  Średnie 
4.  Wyższe 
 

15. Wiek 
1. 18- do 39 lat 
2. 40 – 59 lat 
3. powyżej  59 lat 
 

Dziękujemy  

 
 


