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RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO 

W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MSZANIE DOLNEJ W SPRAWIE PRZYJĘCIA 

GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA MSZANA DOLNA NA LATA 2020-2027 
 

1. Podstawowe informacje o działaniu 

Działanie 

Badanie ankietowe w ramach konsultacji społecznych projektu Uchwały 

Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Mszana Dolna na lata 2020-2027 

W ramach 

projektu 

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mszana Dolna 

na  lata 2020-2027 

Okres realizacji 

badania 
6-20.06.2020 r. 

Forma Ankieta on-line 

Grupa docelowa 

Interesariusze - mieszkańcy i inni interesariusze procesu opracowania 

Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mszana Dolna na  lata 2020-

2027 

Cele 

1) Zapoznanie mieszkańców i innych interesariuszy z projektem 

Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mszana Dolna na lata 2020-

2027, w tym w szczególności z szeregiem projektowanych 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które mają przyczynić się do 

rozwiązania kluczowych problemów społecznych, skorelowanych 

z gospodarczymi, środowiskowymi, przestrzenno-funkcjonalnymi 

i technicznymi oraz w konsekwencji wpłynąć na poprawę jakości życia 

mieszkańców obszaru rewitalizacji; 

2) Zagwarantowanie wszystkim interesariuszom rewitalizacji możliwości 

wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie; 

3) Edukacja i informacja o procesie rewitalizacji; 

4) Zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów 

dotyczących rewitalizacji; 

5) Zebranie opinii i wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu 

Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mszana Dolna na lata 2020-

2027, adekwatnych do potrzeb, problemów i oczekiwań mieszkańców 

i pozostałych interesariuszy rewitalizacji – w szczególności w zakresie 

planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

Zakres ankiety 

8 pytań przedmiotowych, głównie pozwalających na ocenę procesu 

opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mszana Dolna na 

lata 2020-2027 oraz jego efektów, a także zgłaszanie własnych pomysłów 

na działania rewitalizacyjne. 

Autor raportu Dawid Hoinkis 
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2. Podsumowanie badania  

 

Respondenci wysoko ocenili trafność zawartej w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Mszana 

Dolna na lata 2020-2027 diagnozy, na podstawie której wyznaczono następnie obszar zdegradowany 

i rewitalizacji. Średnia ocen wyniosła 4,6 na 5-stopniowej skali, gdzie 1 oznaczało ocenę 

niedostateczną, a 5 bardzo dobrą/wysoką trafność diagnozy. 

 

 

Konsekwentnie 80% osób, które wypełniły ankietę, stwierdziło, że w Gminnym Programie Rewitalizacji 

Miasta Mszana Dolna na lata 2020-2027 dobrze wyznaczony został obszar rewitalizacji (tzn. że wybrany 

obszar faktycznie cechuje szczególna koncentracja problemów oraz istotne znaczenie dla rozwoju 

Miasta Mszana Dolna). Przeciwnego zdania była tylko 1 osoba. 

 

 

W opinii ankietowanych prace związane z wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji były odpowiednio uspołecznione. Średnia ocen wyniosła 4,6 na 5-stopniowej skali, gdzie 

1 oznaczało niedostateczny, a 5 bardzo dobry poziom uspołecznienia procesu.  

 

 

Respondenci ocenili, że określone w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Mszana Dolna na lata 

2020-2027 cele odpowiadają na faktyczne problemy Miasta Mszana Dolna i wyznaczonego obszaru 
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zdegradowanego, dając szansę wyeliminowania lub ograniczenia negatywnych zjawisk powodujących 

sytuację kryzysową. Średnia ocen wyniosła 4,4 na 5-stopniowej skali, gdzie 1 oznaczało niewłaściwe, 

a 5 bardzo dobre określenie celów. 

 

 

Podobną opinię przedstawili w odniesieniu do określonych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta 

Mszana Dolna na lata 2020-2027 przedsięwzięć. Średnia ocen wyniosła 4,53 na 5-stopniowej skali, 

gdzie 1 oznaczało niewłaściwe, a 5 bardzo dobre określenie katalogu przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

Tym samym wyrazili przekonanie, że zaplanowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne stanowią realną 

odpowiedź na problemy Miasta Mszana Dolna i wyznaczonego obszaru zdegradowanego i dają szansę 

wyeliminowania lub ograniczenia negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową. 

 

 

Połowa mieszkańców, którzy wypełnili ankietę, uznała, że katalog przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 

zawarty w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Mszana Dolna na lata 2020-2027, jest kompletny. 

Co czwarta osoba miała przeciwne zdanie, jednak żaden z ankietowanych nie przedstawił 

w uzupełnieniu do tej oceny własnej propozycji nowego istotnego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. 

 

 

W opinii respondentów prace związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Mszana Dolna na lata 2020-2027 były odpowiednio uspołecznione. Średnia ocen wyniosła 4,47 na 5-

stopniowej skali, gdzie 1 oznaczało niedostateczny, a 5 bardzo dobry poziom uspołecznienia procesu.  
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Pojedyncze złożone przez mieszkańców uwagi stanowiły sugestię większego zaakcentowania kwestii 

transportowo-komunikacyjnych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Mszana Dolna na lata 

2020-2027. Jednocześnie trzeba zauważyć, że tematyka ta została uwzględnione w dokumencie – 

w ramach celu nr 2: „Bezpieczne środowisko życia i funkcjonalna przestrzeń publiczna” i kierunku 

działań „Poprawa dostępności i bezpieczeństwa komunikacyjnego”. Jest to konsekwencją 

zidentyfikowania problemów mobilnościowych na etapie tworzenia diagnozy. Katalog przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych obejmuje zarówno inwestycje, jak i działania miękkie, m.in. 

 bieżące remonty/modernizację dróg i chodników, 

 uzupełnienie sieci ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych i chodników oraz sieci 

dróg, 

 budowę wiat przystankowych poprawiających komfort użytkowania transportu publicznego,  

 wyznaczanie/budowę parkingów lub miejsc parkingowych,  

 stworzenie sieci dodatkowych połączeń z sąsiednimi miejscowościami oraz wewnątrz miasta, 

w tym poprzez współpracę z prywatnymi przewoźnikami. 

W kontekście charakteru dokumentu wydają się one wyczerpujące. Rewitalizacja jest bowiem 

kompleksowym procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez 

działania całościowe obejmujące w pierwszej kolejności kwestie społeczne, a następnie gospodarcze 

lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe. Uwagi mieszkańców wskazują 

jednak, że kwestie transportowo-komunikacyjne są ważnym problemem i wyzwaniem rozwojowym 

dla Miasta Mszana Dolna. 

 

 

W badaniu wzięło udział 15 osób, w tym większość (9 osób, 60%) stanowili mężczyźni. 
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Zdecydowana większość (14 osób, 93,33%) respondentów legitymuje się wykształceniem wyższym. 

Tylko 1 osoba zadeklarowała wykształcenie średnie. 

 

 

Analiza struktury wiekowej wskazuje, że przeważająca część ankietowanych (8 osób, 53,33%) to osoby 

w średnim wieku (35-49 lat), a drugi znaczący odsetek (5 osób, 33,33%) stanowiły osoby młode 

(w wieku 25-34 lat). Ankiety on-line nie wypełniły osoby w wieku 65 lat i więcej. 


