
 

 

ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZESMYKI 

 

1. Jak Pan/i ocenia poszczególne aspekty życia w gminie (proszę zaznaczyć w skali od 1 do 4) 

1 – zły; 2 – średni; 3 – dobry; 4 – bardzo dobry 
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dostępność komunikacyjna 

infrastruktura drogowa 

infrastruktura komunalna: wodno-kanalizacyjna 

infrastruktura komunalna: gospodarowanie odpadami 

infrastruktura energetyczna: oświetleniowa 

dostępność uzbrojonych terenów inwestycyjnych 

stan zachowania zabytków i obiektów kultury 

zagospodarowanie przestrzeni publicznych  

jakość środowiska naturalnego (w tym walory krajobrazowe) 

infrastruktura turystyczna 

lokalny rynek pracy (możliwość zatrudnienia) 

zasobność finansowa mieszkańców 

poziom wykształcenia mieszkańców 

poziom przedsiębiorczości w gminie 

integracja społeczności lokalnej 

dostęp do opieki zdrowotnej 

liczba obiektów handlowych i usługowych 

dostęp do różnorodnych form rekreacji i aktywnego spędzania wolnego czasu 

poziom oferty kulturalnej skierowanej do mieszkańców 

atrakcyjność obszaru gminy wśród turystów 

poziom bezpieczeństwa publicznego 

sposób rozwiązywania problemów społecznych w gminie i profilaktyki  

w tym zakresie  

jakość edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych 

dostęp do szerokopasmowego Internetu 

jakość rządzenia (uzyskane środki na rozwój, konsultacje społeczne itp.) 

inne (jakie) 

………………………………………………………………………………… 

 

2. Proszę o wybranie 5 mocnych stron gminy Przesmyki: 

 korzystny agroklimat oraz wysoka jakość środowiska  

 pozyskiwanie środków unijnych przez władze samorządowe 

 wysoki stopień zwodociągowania 

 budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków 

 inwestycje w infrastrukturę oświatową 

 place zabaw dla dzieci  

 wyremontowane świetlice wiejskie 

 dobry stan dróg  

 dobrze rozwinięte rolnictwo 

 imprezy promujące gminę 

 dobry dostęp do opieki medycznej 

 inne (wpisz jakie).................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Proszę o wybranie 5 słabych stron gminy Przesmyki: 

 mały przyrost naturalny i „starzenie” się społeczeństwa 

 występowanie terenów bez melioracji wodnych, istniejąca urządzenia melioracyjne są  

w złym stanie 

 brak rozwiniętego transportu autobusowego 

 niedostateczny stan techniczny niektórych dróg  

 bezrobocie 

 niedostateczna ilość gruntów gminnych pod inwestycje  

 słabo rozwinięta baza agroturystyczna 

 duży udział małych gospodarstw rolnych 

 brak promocji gospodarczej 

 niedostateczna opieka medyczna  

 zbyt mała liczba funkcjonariuszy policji  

 

4. Proszę o wybranie 5 inwestycji, które zdaniem Pani/Pana są priorytetowe do wykonania na 

terenie gminy Przesmyki w najbliższych latach: 

 budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

 uzbrojenie nowych działek budowlanych 

 modernizacja sieci dróg gminnych 

 budowa ścieżek rowerowych 

 uporządkowanie przestrzeni, plany zagospodarowania przestrzennego 

 termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym świetlic wiejskich 

 przygotowanie terenów pod inwestycje gospodarcze – tworzenie gminnego zasobu gruntów dla 

potencjalnych inwestorów 

 budowa infrastruktury przy drogach (parkingi, chodniki, oświetlenie, zatoki i wiaty przystankowe) 

 rewitalizacja i renowacja zabytków gminy 

 zwiększenie nakładów na inwestycje sprzyjające rozwojowi turystyki  

 wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

 szersze wspieranie działań kulturalnych, artystycznych i promocja gminy 

 wsparcie aktywności gospodarczej, zawodowej, społecznej i kulturalnej mieszkańców 

 

5. Prosimy o podanie 3 największych zagrożeń dla rozwoju Gminy Przesmyki: 

 bariery dla przedsiębiorczości 

 trudności budżetowe 

 niski przyrost naturalny 

 ucieczka ludzi młodych z obszarów wiejskich do większych miast 

 degradacja środowiska naturalnego 

 brak obszarów przeznaczonych bezpośrednio pod działalność inwestycyjną 

 brak inicjatywy społecznej 

 słaba jakość infrastruktury drogowej (dróg, chodników) 

 inne (wpisz jakie).................................................................................................................... 

6. Proszę o zaznaczenie 3 szans rozwojowych dla obszaru Gminy Przesmyki: 

 możliwość pozyskania środków z Unii Europejskiej 

 budowa gminy bezpiecznej energetycznej 

 wysokie walory środowiska naturalnego  

 podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w celu ochrony i wykorzystania walorów 

 rozwój tzw. czystego przemysłu (przemysł wysokiej technologii) nie wpływającego negatywnie 

 na stan środowiska naturalnego 

 agroturystyka i ekoturystyka 

 przeznaczenie obszarów pod inwestycje w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego 

 rozwój małej przedsiębiorczości (handel, usługi) 


