
 

 

Grupy przedstawicielskie 

Szanowni Państwo, 

zapraszamy Państwa do wypełnienia poniższego formularza, którego celem jest skonsultowanie założeń Programu Rewitalizacji Gminy 

Mircze na lata 2017-2023. Rewitalizacja to zestaw działań obejmujących sferę społeczną, gospodarczą, przestrzenno-funkcjonalną, 

środowiskową i techniczną, które mają na celu poprawę sytuacji w problematycznych obszarach gminy. Niniejsze badanie jest w pełni 

anonimowe,  

a uzyskane informacje posłużą jedynie do opracowania zbiorczego raportu. 

Serdecznie dziękujemy za udział w badaniu! 

 

Nazwa podmiotu/instytucji:  

Imię i Nazwisko 

W ramach Programu Rewitalizacji Gminy Mircze na lata 2017-2023 wyznaczone zostały cele główne rewitalizacji oraz odpowiadające 

zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym kierunki działań. Proszę ocenić trafność każdego celu w skali od 1 do 5 (gdzie 1 

oznacza bardzo niską ocenę trafności, a 5 - bardzo wysoką) oraz uzasadnić swoją odpowiedź.  

Cel główny 1. Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców. 

1.1. Kierunek: Zwiększanie aktywności mieszkańców na rzecz rozwoju lokalnego, tworzenie warunków dla 

inicjatyw społecznych oraz powstawania i rozwoju lokalnych społeczności 

1.2. Kierunek: Ułatwienie mieszkańcom dostępu do edukacji, kultury, sztuki, rozrywki, sportu i rekreacji 

oraz wypoczynku 

1 2 3 4 5 

 

Uzasadnienie: 

 

 

 

 

 

Cel główny 2. Rozwój infrastruktury sportowej, turystycznej i rekreacyjnej. 

2.1. Kierunek: Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w celach turystyczno-rekreacyjnych 

2.2. Kierunek: Dbałość o estetykę obszarów przeznaczonych do celów sportowych  

2.3. Kierunek: Działania na rzecz promocji gminy 

1 2 3 4 5 

 

Uzasadnienie: 

 

 

 



 

 

Cel główny 3. Integracja i aktywizacja lokalnej społeczności. 

3.1. Kierunek: Stworzenie warunków infrastrukturalnych wspierających rozwój, integrację oraz aktywność 

lokalnej społeczności 

3.2. Kierunek: Działania na rzecz rewitalizacji budynków użyteczności publicznej  

1 2 3 4 5 

 

Uzasadnienie: 

 

 

 

 

 

Cel główny 4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i bezrobociu. 

4.1 Kierunek: Realizacja przedsięwzięć podnoszących poziom kwalifikacji i umiejętności mieszkańców 

1 2 3 4 5 

 

Uzasadnienie: 

 

 

 

 

 

 

Cel główny 5. Modernizacja infrastruktury technicznej wraz z towarzyszącą oraz przestrzeni publicznej. 

5.1. Kierunek: Dbałość o estetykę obiektów oraz terenów publicznych i prywatnych z poszanowaniem 

kontekstu społecznego, kulturowego 

5.2. Kierunek: Kształtowanie przestrzeni publicznych przyjaznych mieszkańcom oraz prowadzenie działań 

eliminujących chaos przestrzenny, w tym: 

 Budowa i przebudowa dróg oraz infrastruktury towarzyszącej, 

 Modernizacja oświetlenia ulicznego, 

 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

1 2 3 4 5 

 

Uzasadnienie: 

 

 

 

 

 

 

 


