
Badanie ankietowe 
dotyczące problemów i szans rozwojowych miasta Augustowa

Szanowni Państwo,
Miasto Augustów przygotowuje obecnie działania związane z aplikowaniem do programu pn. Rozwój 
Lokalny ogłoszonego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (https://www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-
sie-z-funduszami/rozwoj-lokalny/). Pierwszym etapem całej procedury jest przygotowanie zarysu działań 
prorozwojowych odnoszących się zarówno do sfery inwestycji, jak również poprawy funkcjonowania 
instytucji miejskich. W związku z tym, zależy nam na poznaniu Państwa opinii na temat barier 
i potencjałów rozwojowych miasta, jak również działań, które odpowiadając na zidentyfikowane problemy,
przyczynią się do ich ograniczenia. Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszego 
kwestionariusza ankiety. Badanie jest anonimowe, zaś jego wyniki posłużą do dalszych prac 
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1. Jak ocenia Pan/Pani znaczenie głównych problemów miasta Augustowa? 
Proszę dokonać oceny w skali od 1 do 5, gdzie 1 to bez znaczenia, a 5 bardzo ważny problem.
W  proszę postawić znak x przy wybranej odpowiedzi lub zaznaczyć kliknięciem w wersji elektronicznej
(.odt).

L.p. Problemy 1 - Bez
znaczenia

2 - Mało
ważny 

3 - Taki
sobie

4 -
Ważny

5- Bardzo
ważny 

1. Niski poziom przedsiębiorczości

2. Niskie wpływy z podatku od osób fizycznych

3. Niskie wpływy z podatku od nieruchomości 

4. Wysokie bezrobocie, w tym długotrwałe i ludzi 
młodych

5. Mało nowych mieszkań na rynku

6. Brak sieci gazowej

7. Niska aktywność obywatelska mieszkańców

8. Niskie dotacje dla Organizacji Pożytku 
Publicznego

9. Niski poziom bezpieczeństwa

10. Stan usług zdrowotnych

11. Wypadki komunikacyjne

12. Stan zdrowia mieszkańców w tym choroby 
układu krążenia i nowotwory

13. Emigracja ludzi młodych (w wieku 15-39 lat)

14. Zmniejszająca się liczba małżeństw

15. Dużo nieutwardzonych dróg

16. Mało terenów zieleni urządzonej (skwery, parki 
itp.)

17. Niewystarczająca liczba miejsc noclegowych dla 

L.p. Problemy 1 - Bez
znaczenia

2 - Mało
ważny 

3 - Taki
sobie

4 -
Ważny

5- Bardzo
ważny 

turystów

18. Ograniczona oferta kulturalna (muzea, koncerty,
wystawy)

19. Niska dostępność dla osób starszych, matek 
z dziećmi, osób niepełnosprawnych i in.

20. Ograniczona oferta sportowo-rekreacyjna

21. Inne (jakie?) ……………………………..

2. Które z wyżej wymienionych problemów, Pana/Pani zdaniem, najbardziej utrudniają rozwój miasta?
Proszę wymienić nie więcej niż 3 z nich. 

L.p. Problem

1.  

2.  

3.

3. Poniżej znajduje się lista potencjałów miasta Augustowa. 
Proszę dokonać oceny w skali od 1 do 5, gdzie 1 to bez znaczenia, a 5 bardzo ważny problem.
W  proszę postawić znak x przy wybranej odpowiedzi lub zaznaczyć kliknięciem w wersji elektronicznej
(.odt).

L.p. Potencjały 1 - Bez
znaczenia

2 - Mało
ważny 

3 - Taki
sobie

4 -
Ważny

5- Bardzo
ważny 

1. Względnie korzystna sytuacja demograficzna 
(miasto powoli się starzeje i wyludnia)

2. Wysokie wpływy z podatku od przedsiębiorstw 
(CIT)

3. Wysokie przeciętne wynagrodzenie.

4. Dużo ofert pracy

5. Niewiele osób korzystających z pomocy 
społecznej

6. Dobry stan budżetu miasta

7. Wysoki udział uczniów w szkołach zawodowych

8. Wystarczający poziom usług wychowawczych dla
dzieci (żłobki, przedszkola)

9. Dobra kondycja rodzin (mało rozwodów 
i urodzeń pozamałżeńskich)

10. Niska liczba wypadków w pracy 



L.p. Potencjały 1 - Bez
znaczenia

2 - Mało
ważny 

3 - Taki
sobie

4 -
Ważny

5- Bardzo
ważny 

11. Duży ruch rowerowy

12. Niski poziom zanieczyszczeń przemysłowych 
i komunalnych

13. Walory środowiska przyrodniczego tj. lasy, 
jeziora, w tym obszary chronione

14. Funkcje uzdrowiskowe

15. Dziedzictwo kulturowe i historyczne

16. Inne, jakie? ……………………

4.  Które  z  wyżej  wymienionych  potencjałów,  Pana/Pani  zdaniem,  mogą  ułatwić  rozwój  miasta
w największym stopniu? Proszę wymienić nie więcej niż 3 z nich. 

L.p. Potencjał

1.  

2.  

3.  

5.  Poniżej  znajduje  się  lista  działań,  które Urząd Miasta  Augustowa rozważa  do wykorzystania  przy
sporządzaniu wniosku do Programu Rozwój Lokalny. 
Proszę dokonać oceny w skali od 1 do 5, gdzie 1 to bez znaczenia, a 5 bardzo ważne działanie.
W  proszę postawić znak x przy wybranej odpowiedzi lub zaznaczyć kliknięciem w wersji elektronicznej
(.odt).

L.p. Działania/projekty 1 - Bez
znaczenia

2 - Mało
ważny 

3 - Taki
sobie

4 -
Ważny

5- Bardzo
ważny 

1. Sala widowiskowo-koncertowa

2. Muzeum Obławy Augustowskiej

3. Termomodernizacja zabytkowych budynków 
mieszkalnych na Koszarach

4. Kompleks boisk sportowych przy Szkole 
Podstawowej nr 2

5. System monitoringu wizyjnego w centrum 
miasta

6. Program mieszkaniowy dla młodych małżeństw

7. Infrastruktura rowerowa dla mieszkańców

8. Rozwój funkcji pielgrzymkowych (Studzieniczna,
Kapliczka Pana Jezusa Klęczącego)

L.p. Działania/projekty 1 - Bez
znaczenia

2 - Mało
ważny 

3 - Taki
sobie

4 -
Ważny

5- Bardzo
ważny 

9. Zagospodarowanie przestrzeni publicznych na 
Kaczym Dołku

10. System monitoringu zanieczyszczeń powietrza

11. Rozwój produktów turystycznych (m. in. 
oznakowanie, opracowanie tras)

12. Przebudowa Atolu

13. Kładki piesze nad kanałami: Augustowskim 
i Bystrym

14. Program rewitalizacji podwórek i przestrzeni 
międzyblokowych

15. Poprawa dostępności dla osób starszych, matek 
z dziećmi, osób niepełnosprawnych i in.

16. Społeczny program retencji wody deszczowej

17. Inne, jakie? ……………………

6. Które z wyżej wymienionych działań, Pana/Pani zdaniem, są najistotniejsze?
Proszę wymienić nie więcej niż 3 z nich. 

L.p. Działanie

1.  

2.  

3.  

METRYCZKA
I. Płeć:   Kobieta        Mężczyzna

II. Wiek:
 15-24  24-39  40-54  55-64  65 i więcej

III. Jakie jest Pana/Pani wykształcenie? 
 Podstawowe  Gimnazjalne  Ponadgimnazjalne  Wyższe 

IV. Na terenie którego z niżej wymienionych osiedli/części miasta Pan/ Pani mieszka? 
 Borki  Centrum  Glinki  Kaczy Dołek  L ipowiec 

 Koszary  Osiedle Południe  Ślepsk  Śródmieście  Wypusty 

 Zarzecze  Inne – jakie? ............................

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!


