ANKIETA
DOTYCZĄCA UWARUNKOWAŃ, POTRZEB I KIERUNKÓW ROZWOJU OBSZARU ZWIĄZKU POWIATOWOGMINNEGO ZIEMIA LUBACZOWSKA

Szanowni Państwo,
W związku z przystąpieniem przez Związek Powiatowo-Gminny „Ziemia Lubaczowska” do
opracowania Strategii Rozwoju dla obszaru Partnerstwa „Roztocze” na lata 2022–2030, zwracamy się
z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat
uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, aktualnych potrzeb oraz przyszłych kierunków rozwoju
obszaru. Ankieta ma charakter anonimowy.
1. Proszę ocenić w skali od 1 do 5 poszczególne obszary funkcjonowania obszaru, poprzez wstawienie
w odpowiednie miejsce znaku „X”, gdzie: 1–bardzo źle, 2–źle, 3–dostatecznie, 4–dobrze, 5–bardzo dobrze.
OCENA

Dziedzina funkcjonowania obszaru
Połączenia komunikacyjne
Połączenie komunikacyjne z otoczeniem
zewnętrznym
Stan środowiska naturalnego
System zbiórki odpadów komunalnych
Walory turystyczno-krajobrazowe
Potencjał turystyczny
Dostępność usług dla mieszkańców obszaru
Dostęp do miejsc pracy
Warunki do rozwoju działalności gospodarczej
Poziom zarobków mieszkańców
Przedsiębiorczość mieszkańców
Aktywność społeczna mieszkańców
Jakość i dostępność opieki żłobkowej
Jakość i dostępność opieki przedszkolnej
Jakość i dostępność edukacji na poziomie
podstawowym
Jakość i dostępność podstawowej opieki
zdrowotnej
Jakość i dostępność usług dla osób starszych
Bezpieczeństwo publiczne
Oferta placówek kultury
Dostępność usług/ możliwość zakupu
artykułów codziennego użytku
Stan infrastruktury drogowej
Dostępność sieci wodociągowej
Dostępność sieci kanalizacyjnej
Dostępność i jakość sieci internetowej
Dostępność i jakość e-usług (usługi urzędu
dostępne przez Internet)
Zagospodarowanie przestrzeni publicznych
Dostępność i jakość infrastruktury sportoworekreacyjnej
Dostępność i jakość możliwości spędzania
czasu wolnego
Wizerunek obszaru na zewnątrz
Atrakcyjność obszaru do osiedlania się nowych
osób
Ogólna ocena jakości życia w obszarze
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Proszę o wybranie maksymalnie 3 priorytetów, które mają lub mogłyby mieć największy wpływ na rozwój
obszaru w latach 2022–2030 oraz rozwiązanie istniejących problemów i barier rozwoju (zaznaczenie
maksymalnie 3 odpowiedzi):
PRIORYTETY

(max. 3
odpowiedzi)

Wspieranie przedsiębiorczości na obszarze
Rozwój rolnictwa specjalistycznego
Rozwój turystyki
Ograniczenie niskiej emisji (przede wszystkim z pieców na paliwa stałe - węgiel, drewno)
Zagospodarowanie przestrzeni publicznych – estetyczne i funkcjonalne
Wytwarzanie przez mieszkańców energii ze źródeł odnawialnych
Tworzenie warunków do osiedlania się nowych mieszkańców
Zwiększenie dostępności i jakości opieki żłobkowej i przedszkolnej
Zwiększenie dostępności i jakości podstawowej opieki zdrowotnej
Zapewnienie opieki i wspieranie aktywności osób starszych
Tworzenie warunków do uprawiania sportu i rekreacji
Rozwój usług kulturalnych i rozrywkowych
Inne (jakie?)…………………………………………………………………………………………………………….

Dziękujemy za wypełnienie ankiety

