ANKIETA BADANIA OPINII
W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI MIASTA BYDGOSZCZY

Obszar zdegradowany, to obszar znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji
negatywnych zjawisk społecznych współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej
jednej z następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub
technicznej.
W Bydgoszczy wstępnie wytypowano: Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto, Brdyujście,
Łęgnowo, Łęgnowo Wieś, Okole, Wilczak – Jary, Stary Fordon, Zimne Wody – Czersko Polskie.
Obszar rewitalizacji to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się
szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju
lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Nie może przekroczyć 20% powierzchni gminy i nie
może być zamieszkany prze więcej niż 30% mieszkańców gminy ogółem.
W Bydgoszczy wstępnie wskazano: Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto, Okole, Wilczak – Jary,
Stary Fordon, Zimne Wody – Czersko Polskie.
Czy uważa Pan/Pani, że wskazany obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji jest
właściwy?
a) tak
b) nie
W przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” proszę uzasadnić
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
2. Proszę wybrać obszary miasta, które Pana/Pani zdaniem powinny być najpilniej
rewitalizowane (max. 2). Proszę o zaznaczenie w polach poniżej „1” dla obszaru, który
Pana/i zdaniem powinien być rewitalizowany w pierwszej kolejności oraz „2” dla obszaru,
który powinien być rewitalizowany w drugiej kolejności.
1.

___obszar Bocianowo
___obszar Jary
___obszar Stary Fordon
___obszar Śródmieście
___obszar Okole
___obszar Wilczak
___obszar Zimne Wody – Czersko Polskie
___inny obszar …………………………………………………………………………………………………………………….....
3.

Jakie największe problemy społeczne Pana/Pani zdaniem występują na wybranych przez
Pana/Panią w pytaniu 2 obszarach? Proszę wstawić znak X przy wskazanym problemie w
kolumnie 2 i 3.
Można zaznaczyć max.5 problemów.
Problem

Obszar 1

Obszar 2

1
Problemy społeczne (alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie)
Uciążliwe sąsiedztwo
Słaba integracja lokalnej społeczności
Słaba współpraca między instytucjami publicznymi a mieszkańcami
Chuligaństwo, wandalizm, przestępczość
Bezdomność
Utrudniony dostęp do dobrych szkół

2

3

Brak dostępu do nowoczesnej technologii
Bezrobocie
Emigracja ludzi młodych
Bieda
Inne – jakie?……………………………………………………………….…………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
4.

Jakie inne problemy Pana/Pani zdaniem występują na wybranych przez Panią/Pana w
pytaniu 2 obszarach? Proszę wstawić znak X przy wskazanym problemie w kolumnie 2 i 3.
Można zaznaczyć max.5 problemów.
Problem
1
Brak infrastruktury technicznej (np. instalacja c.o., wod.-kan.,
gaz)
Zły stan techniczny obiektów
Zdewastowane i opuszczone tereny
Brak boisk, placów zabaw
Zły stan dróg i chodników
Niewystarczające zasoby mieszkaniowe
Brak urządzonych terenów zielonych i spacerowych
Brak ścieżek rowerowych
Słaba komunikacja
Niedostateczna liczba miejsc parkingowych
Zły stan zabytków
Zanieczyszczenie środowiska
Inne – jakie?............................................................................
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

5.

Obszar 1
2

Obszar 2
3

Jakie działania Pana/Pani zdaniem mogłyby ożywić wskazane przez Pana/Panią obszary
dzielnic? Proszę wstawić znak X przy wskazanym problemie w kolumnie 2 i 3. Można
wskazać max. 3 odpowiedzi.
Działania
1
budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
organizacja imprez plenerowych, np. jarmarki, festyny,
koncerty muzyczne, spektakle teatralne
organizacja klubów osiedlowych
świetlice środowiskowe
zintensyfikowanie działań służb porządkowych
Inne – jakie?............................................................................
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Obszar 1
2

Obszar 2
3

6. Inne uwagi: (do ankiety można dołączyć w formie pisemnej swoje dodatkowe uwagi)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ankiety można zostawiać do dnia 11.09.2016r. w:
Urzędzie Miasta Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1 w Biurze Obsługi Mediów i Komunikacji
Społecznej, pok. 100A-104A),
Punkcie Obsługi Mieszkańców w Zielonych Arkadach, ul. Wojska Polskiego 1, poziom +1,
siedzibie Bydgoskiej Lokalnej Grupy Działania „Dwie Rzeki” – ul. Długa 34 (budynek
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego - Oddział w Bydgoszczy).
PROSIMY O WYPEŁNIENIE PONIŻSZYCH DANYCH:
Imię i nazwisko (w przypadku osób fizycznych)
Nazwa podmiotu (w przypadku osób prawnych)
*Numer telefonu
*E-mail
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: Oświadczam, że dane, które zawarłem/-am w ankiecie są zgodne
z prawdą. Informacja: podane dane osobowe zabezpieczone są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.(Dz. U. z 2014 r. poz. 1182). Powyższe dane osobowe przetwarzane są wyłącznie
w celu zebrania opinii na temat projektu uchwały wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.
Zgoda na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną: Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji
dotyczących rewitalizacji drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej (zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Dz.U.2002; 144 poz. 1204 z późn.
zm.)*Prosimy o wpisanie numeru telefonu/maila w celu ewentualnego kontaktu w sprawie pozostawionych
uwag.

Podpis, Data

