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Załącznik nr 2 - ankieta 

 
W związku z przygotowaniem Strategii Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2030, zwracamy się z prośbą o 
wypełnienie ankiety.  

Powstająca obecnie Strategia będzie podstawowym instrumentem długofalowego zarządzania Miastem i określi 
strategiczne kierunki jej rozwoju w perspektywie następnych piętnastu lat. 

Ankieta jest anonimowa. Państwa opinie i uwagi, wyrażone przy jej pomocy, posłużą do zaplanowania działań 
niezbędnych do rozwoju naszego Miasta! 

Dziękujemy Państwu za udział w zbieraniu danych! 

 

Część I 
Proszę o wpisanie znaku X w odpowiednie pola poniższej tabeli. W przyjętej skali 1 oznacza najniższą, 
natomiast 5 najwyższą ocenę.  
 
Społeczeństwo        

Jak oceniasz: Nie dotyczy / 
nie mam 
zdania 

1 2 3 4 5 

Aktywność mieszkańców na rzecz Miasta?       

Skuteczność działania pomocy społecznej?       

Dostęp do podstawowej opieki medycznej?       

Dostęp do klubów malucha?       

Wsparcie osób starszych oferowane przez Miasto? (DPS, Klub 
Seniora) 

      

Wsparcie osób niesamodzielnych, osób z 
niepełnosprawnościami? 

      

Poziom zadowolenia z usług świadczonych przez Urząd Miasta?       

Bezpieczeństwo publiczne na terenie Miasta?       

Funkcjonalność budynków administracji publicznej?       

Gospodarka        

Jak oceniasz: Nie dotyczy / 
nie mam 
zdania 

1 2 3 4 5 

Atrakcyjność inwestycyjną obszaru Miasta?       

Możliwość uzyskania zatrudnienia na terenie Miasta?       

Warunki prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej na 
terenie Miasta? 

      

Funkcjonowanie transportu zbiorowego na terenie Miasta?       

Połączenia komunikacyjne z innymi gminami i miastami?       

Dostępność usług konsumpcyjnych dla mieszkańców na terenie 
Miasta? 

      

Konkurencyjność Miasta jako miejsca zamieszkania  
i lokalizacji inwestycji? 

      

Konkurencyjność przedsiębiorstw na rynku lokalnym?       

Środowisko i przestrzeń        

Jak oceniasz: Nie dotyczy / 
nie mam 
zdania 

1 2 3 4 5 

Estetykę swojego Miasta?       

Jakość powietrza w Mieście?       
Ofertę Miasta w działaniach wspierających ochronę środowiska?       

Czystość wód powierzchniowych i terenów przylegających?       

Infrastrukturę melioracji szczegółowej (rowy, sieć drenarska, 
przepusty itp.)? 
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Czystość terenów zieleni (lasów, parków)?       

Świadomość ekologiczną mieszkańców?        

System odbioru odpadów na terenie Miasta?       

Efektywność zagospodarowania przestrzeni w Miasta (czy tereny 
są wykorzystywane optymalnie)? 

      

Walory środowiska przyrodniczego w Miasta?       

Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta?       

Infrastruktura techniczna        

Jak oceniasz: Nie dotyczy / 
nie mam 
zdania 

1 2 3 4 5 

Stan dróg w Mieście?       

Małą infrastrukturę drogową (chodniki, oświetlenie, przystanki, 
itp.)? 

      

Bezpieczeństwo przy głównych drogach w związku  
z ruchem aut osobowych i ciężarowych? 

      

Jakość sieci wodociągowej?       

Jakość sieci kanalizacyjnej?       

Dostęp do Internetu w Mieście?       

Turystyka i rekreacja        

Jak oceniasz: Nie dotyczy / 
nie mam 
zdania 

1 2 3 4 5 

Atrakcyjność turystyczną Miasta?       

Poziom bazy sportowo-rekreacyjnej w Mieście?        

Poziom bazy turystyczno-wypoczynkowej?       

Poziom bazy gastronomicznej?       

Wyposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych?       

System ścieżek rowerowych?       

Ofertę spędzania wolnego czasu na terenie Miasta dla dzieci?       

Ofertę spędzania wolnego czasu na terenie Miasta dla 
młodzieży? 

      

Ofertę spędzania wolnego czasu na terenie Miasta dla 
dorosłych? 

  
 

    

Ofertę spędzania wolnego czasu na terenie Miasta dla seniorów?       

Działania promocyjne Miasta, mające na celu pozyskanie 
potencjalnych turystów? 

      

Edukacja i kultura        

Jak oceniasz: Nie dotyczy / 
nie mam 
zdania 

1 2 3 4 5 

Dostęp do edukacji przedszkolnej?       

Jakość edukacji przedszkolnej w Miasta?       

Jakość infrastruktury przedszkolnej na terenie Miasta?       

Dostęp do edukacji w szkołach podstawowych?       

Jakość edukacji w szkołach podstawowych w Mieście?       

Jakość infrastruktury w szkołach podstawowych (sale lekcyjne, 
sale sportowe, wyposażenie pracowni szkolnych, szatnie, inne)? 

      

Dostęp do edukacji w szkołach ponadpodstawowych?       

Jakość edukacji w szkołach ponadpodstawowych w Mieście?       

Jakość infrastruktury w szkołach ponadpodstawowych (sale 
lekcyjne, sale sportowe, wyposażenie pracowni szkolnych, 
szatnie, inne)? 

      

Wsparcie dla uczniów zdolnych w szkołach na terenie Miasta?       

Wsparcie dla uczniów z trudnościami w nauce w szkołach na 
terenie Miasta? 

      

Dodatkową ofertę (kółka zainteresowań, klasy sportowe, 
dodatkowe zajęcia itp.) w szkołach na terenie Miasta? 

      

Jakość i różnorodność wydarzeń kulturalno-rozrywkowych w 
Mieście?  
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Dostęp do obiektów kulturalnych w Mieście? (godziny i dni 
otwarcia, itp.) 

      

Działalność Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki?       
 
 

 

Część II:  

1. Proszę o zaznaczenie 5 aspektów, które są najistotniejsze do poprawy w Mieście w okresie realizacji 
Strategii (do 2030 roku): 

 poprawa infrastruktury drogowej (chodników, dróg)  

 poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego  

 rozbudowa ścieżek pieszo-rowerowych  

 rozbudowa oświetlenie ulicznego  

 rozwój infrastruktury sportowej  

 budowa i modernizacja sieci wodociągowej 

 budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków 

 rozwój przedsiębiorczości/ ułatwienie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej 

 poprawa poziomu czystości wód powierzchniowych i podziemnych 

 poprawa funkcjonowania gospodarki odpadami na terenie Miasta 

 zwiększenie dostępu do Internetu 

 wsparcie dla budowy instalacji pozyskujących energię odnawialną ze słońca, wiatru, biomasy 

 zwiększenie dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 

 stworzenie miejsc opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi 

 zmniejszenie bezrobocia 

 promocja Miasta 

 inwestycje w rozwój turystyki  

 dokończenie budowy obwodnicy Miasta 

 podniesienie poziomu nauczania w szkołach podstawowych 

 zwiększenie dostępności przedszkoli  

 zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży 

 poprawa bezpieczeństwa publicznego 

 rozwój kultury 

 aktywizacja osób starszych 

 inne (jakie?) ………………………………………….. 

 

Część III: 

1. Co Pani/Pana zdaniem powinno być wizytówką Miasta? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 

 

   
Metryczka 
 
Płeć:    kobieta      mężczyzna 
 

Wiek:   poniżej 18 lat         18-30 lat       31-40 lat     41-50 lat   51-60 lat      powyżej 60 
lat 
 
 
Zatrudnienie: 
       uczeń/student           przedsiębiorca          osoba pracująca   osoba bezrobotna 
       emeryt / rencista       inne (jakie?) ......................................... 
 
Zamieszkanie:  
 jestem mieszkańcem Piotrkowa Trybunalskiego  nie jestem mieszkańcem Piotrkowa Trybunalskiego 

 
 
 


