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WPROWADZENIE 

 

Głównym celem przeprowadzonych badań było wyznaczenie obszarów zdegradowanych  

i obszarów rewitalizacji, w celu opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta 

Gogolin.  

Badanie zostało przeprowadzone techniką CATI/CAWI oraz PAPI,  objęto nim 160 mieszkańców 

miasta Gogolin.  

Wyniki przeprowadzonych badań stanowią uzupełnienie wcześniej przeprowadzonej 

diagnozy, opracowanej na podstawie danych zastanych.  

 

WYNIKI PRZEPROWADZONYCH BADAŃ 

 

Ogólna charakterystyka respondentów 

Badaniem objętych zostało łącznie 160 respondentów. Ponad połowę ankietowanych  

(tj. 59%) stanowiły kobiety.  

Rysunek 1. Struktura respondentów ze względu na płeć [N=160] 

 

Dokonując analizy wieku respondentów dostrzega się, iż najliczniejsze grupy badanych były 

reprezentowane przez osoby w wieku od 31 do 45 lat (32%) oraz osoby w wieku od 46 do 60 lat 

(27%).     
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Rysunek 2. Struktura respondentów ze względu na wiek [N=160] 

 

Uwzględniając poziom wykształcenia respondentów, należy zauważyć, iż w strukturze 

ankietowanych największy odsetek stanowiły osoby legitymujące się wykształceniem wyższym 

(42%) bądź średnim (35%).  

Rysunek 3. Struktura respondentów ze względu na wykształcenie[N=160] 

 

 

Identyfikacja obszarów rewitalizacji 

W toku badania poproszono o wskazanie obszarów, które zdaniem ankietowanych powinny 

zostać poddane rewitalizacji. Ankietowani najczęściej wskazywali na teren Dworca 

Kolejowego (19 wskazań), ulicę Strzelecką (14 wskazań) oraz ulicę Krapkowicką (11 wskazań). 

W tabeli zaprezentowano wykaz odpowiedzi respondentów, przy których odnotowano min. 3 

wskazania.  
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Tabela 1. Obszary, które zdaniem respondentów powinny zostać poddane rewitalizacji 

Wyszczególnienie N 

Dworzec 19 

Strzelecka 14 

Krapkowicka 11 

Centrum miasta 8 

okolice betoniarni 7 

Powstańców 6 

Kościelna 6 

Kolejowa 6 

Wyzwolenia 4 

Skarbowa 4 

Kasztanowa 3 

Całe miasto 3 

 

Badanych poproszono także, aby określili swój związek ze wskazanym obszarem. Ankietowani 

najczęściej odpowiadali, że jest to ich miejsce zamieszkania (68%).  

Rysunek 4. Związek respondentów z danym obszarem [N=160] 
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Obszary problemowe  

Najważniejszym problemem społecznym, jaki respondenci dostrzegają na wskazanym przez 

siebie obszarze jest migracja mieszkańców, takiej odpowiedzi udzieliło 44,3% badanych. 

Ankietowani nierzadko wskazywali także na występowanie problemów takich jak: bezrobocie 

– 30,4% oraz patologie społeczne – 24,7%.  

Tabela 2. Najważniejsze problemy społeczne, jakie w opinii respondentów występują na wskazanym przez nich 

obszarze [N=160] 

Problemy społeczne % 

Bezrobocie 30,4% 

Ubóstwo 9,5% 

Patologie społeczne (alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie) 24,7% 

Migracja mieszkańców 44,3% 

Wandalizm, przestępczość 11,4% 

Niski poziom edukacji 3,2% 

Niski poziom integracji społecznej 12,0% 

Brak poczucia bezpieczeństwa 1,9% 

Niewystarczający dostęp do infrastruktury społecznej (edukacyjnej, 

wychowawczej, opieki medycznej, pomocy społecznej) 
4,4% 

Niewystarczająca oferta kulturalna 7,6% 

Niewystarczająca oferta sportowo-rekreacyjna (place zabaw, boiska itp.) 5,7% 

Inne 6,3% 

Nie dostrzegam problemów społecznych 15,2% 

Nie wiem, trudno powiedzieć 5,1% 

 

Kolejnym obszarem poddanym analizie były problemy gospodarcze. Największym problemem 

dla mieszkańców jest brak wystarczającej ilości miejsc pracy, aż 51,9% osób wskazało tą 

odpowiedź. Następnym najczęściej wskazywanym problemem gospodarczym był niski poziom 

przedsiębiorczości (24,1%). Respondenci zwrócili także uwagę na brak nowych inwestycji 

(23,4%).  

Tabela 3. Najważniejsze problemy gospodarcze, jakie w opinii respondentów występują na wskazanym przez nich 

obszarze [N=160] 

Problemy gospodarcze % 

Niski poziom przedsiębiorczości 24,1% 

Brak wystarczającej ilości miejsc pracy 51,9% 

Zła kondycja lokalnych przedsiębiorstw 9,5% 

Brak nowych inwestycji 23,4% 
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Słaby rozwój handlu i usług 13,3% 

Brak wsparcia w tworzeniu własnej działalności gospodarczej 10,1% 

Brak lub niewystarczająca promocja regionu 2,5% 

Inne 3,8% 

Nie dostrzegam problemów gospodarczych 15,2% 

Nie wiem, trudno powiedzieć 4,4% 

 

W następnej kolejności zidentyfikowane zostały najważniejsze problemy środowiskowe. 

Głównym problemem okazało się zanieczyszczenie powietrza, takiej odpowiedzi udzieliło 

34,2% badanych. Respondenci wskazywali również na zanieczyszczenie środowiska 

naturalnego (20,9%).  

Tabela 4. Najważniejsze problemy środowiskowe, jakie w opinii respondentów występują na wskazanym przez nich 

obszarze [N=160] 

Problemy środowiskowe % 

Zanieczyszczenie środowiska naturalnego 20,9% 

Niewystarczające zarządzanie gospodarką odpadów komunalnych 8,9% 

Zły stan estetyczny otoczenia 8,9% 

Niewystarczające wykorzystanie walorów i zasobów naturalnych 15,2% 

Nagromadzenie wyrobów posiadających azbest 7,6% 

Zanieczyszczenie powietrza 34,2% 

Inne 7,6% 

Nie dostrzegam problemów środowiskowych 29,7% 

Nie wiem, trudno powiedzieć 3,8% 

 

W toku badania zdiagnozowane zostały także najważniejsze problemy przestrzenno-

funkcjonalne. Do  najczęściej wskazywanych odpowiedzi zalicza się:  niewystarczający dostęp 

do komunikacji zbiorowej (29,7%) oraz niewystarczający dostęp do obiektów handlowych i 

usługowych (14,6%).  

Tabela 5. Najważniejsze problemy przestrzenno-funkcjonalne, jakie w opinii respondentów występują na wskazanym 

przez nich obszarze [N=160] 

Problemy przestrzenno-funkcjonalne % 

Niewystarczająca ilość miejsc parkingowych 12,7% 

Niewystarczający dostęp do komunikacji zbiorowej 29,7% 

Niewystarczający dostęp do obiektów handlowych i usługowych 14,6% 

Zły/niewystarczający stan sieci kanalizacyjnej 12,7% 

Zły/niewystarczający stan sieci wodociągowej 12,0% 

Zły/niewystarczający stan sieci elektrycznej 5,1% 

Inne 9,5% 

Nie dostrzegam problemów przestrzenno-funkcjonalnych 20,9% 
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Nie wiem, trudno powiedzieć 5,7% 

 

W obszarze dotyczącym problemów technicznych, większość badanych (36,7%) wskazała na 

zły/niewystarczający stan infrastruktury drogowej. 21,5% ankietowanych uważa, że stan 

techniczny budynków mieszkalnych jest w zły bądź niewystarczający.  

Tabela 6. Najważniejsze problemy techniczne, jakie w opinii respondentów występują na wskazanym przez nich 

obszarze [N=160] 

Problemy techniczne % 

Zły/niewystarczający stan techniczny obiektów użyteczności publicznej 11,4% 

Zły/niewystarczający stan techniczny budynków mieszkalnych 21,5% 

Zły stan zabytków 7,6% 

Zły/niewystarczający stan infrastruktury drogowej 36,7% 

Inne 10,1% 

Nie dostrzegam problemów technicznych 3,8% 

Nie wiem, trudno powiedzieć 24,1% 

 

Propozycje działań rewitalizacyjnych 

W toku badania respondentów poproszono o wskazanie, jakie działania inwestycyjne 

należałoby ich zdaniem podjąć podczas rewitalizacji, aby zniwelować występowanie 

negatywnych zjawisk.  Najczęściej wskazywane odpowiedzi to: modernizacja  budynków (39 

wskazań), remont dróg (22 wskazania), tworzenie nowych miejsc pracy (9 wskazań).  W tabeli 

zaprezentowano wykaz odpowiedzi respondentów, przy których odnotowano min. 3 

wskazania.  

Tabela 7. Działania inwestycyjne, jakie zdaniem respondentów należałoby podjąć, aby zniwelować występowanie 

negatywnych zjawisk 

Wyszczególnienie N 

modernizacja budynków 39 

remont dróg 22 

tworzenie  nowych miejsc pracy 9 

dbanie o środowisko naturalne 7 

likwidacja betoniarni 7 

remont wodociągów 4 

remont chodników 4 

zajęcia dla dzieci i młodzieży 4 

budowa placów zabaw 4 

tworzenie ścieżek rowerowych 4 

poprawa bezpieczeństwa 4 
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budowa ścieżek rowerowych 3 

dofinansowanie ogrzewania ekologicznego 3 

budowa mieszkań socjalnych 3 

 

 

Potencjał regionu  

Na zakończenie badania respondenci zostali poproszeni o wskazanie potencjału, jaki widzą 

we wskazanym przez siebie obszarze wymagającym rewitalizacji. 44,3% ankietowanych 

uznała, że największy potencjał stanowi oferta kulturalna. Dla 41,1% badanych to oferta 

sportowo-rekreacyjna (place zabaw, boiska itp.) jest mocną stroną wskazanego obszaru, a 

także bezpieczeństwo, takiej odpowiedzi udzieliło 29,7% badanych. 

Potencjał % 

Kapitał ludzki 17,1% 

Bezpieczeństwo 29,7% 

Edukacja 29,1% 

Poziom integracji społecznej 13,3% 

Dostęp do infrastruktury społecznej (edukacyjnej, wychowawczej, opieki 

medycznej, pomocy społecznej) 
31,0% 

Oferta kulturalna 44,3% 

Oferta sportowo-rekreacyjna (place zabaw, boiska itp.) 41,1% 

Turystyka 7,6% 

Przedsiębiorczość 7,6% 

Stan środowiska naturalnego 7,6% 

Infrastruktura komunalna (inf. wodno-kanalizacyjna, inf. elektryczna, inf. 

gazowa) 
7,6% 

Dostęp do usług handlowych i usługowych 12,7% 

Transport (drogi, komunikacja zbiorowa) 13,9% 

Inne 1,9% 

Nie wiem, trudno powiedzieć 1,9% 
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PODSUMOWANIE 

Badani mieszkańcy gminy najczęściej wskazywali, iż obszarem, który powinien zostać poddany 

rewitalizacji jest teren Dworca Kolejowego, ulica Strzelecka, ulica Krapkowicka. 

W toku badania zidentyfikowane zostały najważniejsze problemy, które w opinii badanych 

występują na wskazanych przez nich obszarach. Do najczęściej wskazywanych problemów 

zaliczono: 

 problemy społeczne, takie jak: migracja mieszkańców, bezrobocie, patologie 

społeczne,  

 problemy gospodarcze, takie jak: brak wystarczającej ilości miejsc pracy, niski poziom 

przedsiębiorczości, brak nowych inwestycji,  

 problemy środowiskowe, takie jak: zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie 

środowiska naturalnego,  

 problemy przestrzenno-funkcjonalne, takie jak:  niewystarczający dostęp do 

komunikacji zbiorowej, niewystarczający dostęp do obiektów handlowych i 

usługowych, 

 problemy techniczne, takie jak: zły/niewystarczający stan infrastruktury drogowej, stan 

techniczny budynków mieszkalnych.  

 

W toku badania respondenci wskazali także propozycje działań inwestycyjnych, jakie ich 

zdaniem należałoby podąć podczas rewitalizacji, aby zniwelować występowanie 

negatywnych zjawisk. Najczęściej wskazywane odpowiedzi to: modernizacja  budynków , 

remont dróg, tworzenie nowych miejsc pracy.  Dla respondentów największy potencjał rozwoju 

stanowi oferta kulturalna.  
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