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1 Raport z badania ankietowego przeprowadzonego w obszarach 
rewitalizacji 

Po wyznaczeniu obszarów rewitalizacji przystąpiono do realizacji badań pogłębionych wśród ich 
mieszkańców. Celem przeprowadzenia badań było określenie największych problemów o charakterze 
społecznym, gospodarczym, architektonicznym/przestrzennym oraz infrastrukturalnym 
obserwowanych na terenie miasta oraz w poszczególnych obszarach rewitalizacji, jak również 
wskazanie potencjałów tych obszarów.  
Ponadto badanie służyło poznaniu opinii mieszkańców obszarów rewitalizacji na temat dotychczas 
prowadzonych w mieście działań rewitalizacyjnych oraz możliwych barier w realizacji przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych na poszczególnych obszarach rewitalizacji. 
Cel badania stanowiło także określenie deklaratywnej chęci bezpośredniego zaangażowania 
mieszkańców w działania realizowane na rzecz swojego osiedla, które będą prowadzone w kolejnych 
etapach procesu rewitalizacji miasta.  
Badanie przeprowadzono za pomocą metody ilościowej. Wykorzystaną techniką badawczą był 
wywiad kwestionariuszowy (PAPI z ang. Paper and Pencil Interview) w miejscach publicznych. 
Zastosowano losowo-warstwowy dobór próby, uwzględniając informacje na temat płci, wieku oraz 
miejsca zamieszkania respondentów (obszar). 
Badania zostały przeprowadzone przez ankieterów terenowych w okresie 06.05.-13.05.2016. wśród 
dorosłych mieszkańców obszarów: 

 Obszar A: Centrum (ulice: Kowalskiego, Niemcewicza, Polna, Prusa, Wróblewskiego, część 
Alei Partyzantów oraz części ulic: Karpińskiego, Lubelskiej, Olszewskiego, Skłodowskiej-Curie, 
Wojska Polskiego); 

 Obszar B: Włostowice (rejon ulic Romów i Norblina); 
 Obszar C: os. Niwa (ulice: Kaniowczyków, Norwida, Lessla, Grota-Roweckiego, Saperów 

Kaniowskich, Pszczela i Sadowa); 
 Obszar D: Wólka Profecka (ulice: Wólka Profecka, Dęblińska, Szwedzka, Młyńska, Dęblińska, 

Długa); 
 Obszar E: Osada Pałacowo-Parkowa (ulice: Czartoryskich, Piłsudskiego, 4 Pułku Piechoty 

Wojska Polskiego, Kazimierska oraz Głęboka). 
Narzędzie badawcze – kwestionariusz wywiadu – zawierał 14 pytań zasadniczych oraz 5 pytań 
metryczkowych.  
Charakterystyka badanej zbiorowości 
W badaniu sondażowym wzięło udział 400 mieszkańców obszarów rewitalizacji1. Analiza 
podstawowych danych demograficznych pozwoli nieco przybliżyć ogólny profil badanej zbiorowości.  
W badaniu udział wzięło 212 kobiet oraz 188 mężczyzn. Strukturę badanych ze względu na płeć 
prezentuje poniższy wykres.  
                                                           1 Liczebności w próbie odpowiadają strukturze badanej zbiorowości pod względem płci, wieku oraz miejsca zamieszkania (obszar).  
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Wykres 1. Struktura badanych ze względu na płeć 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 
Biorąc pod uwagę wiek, najwięcej badanych – niemal 60% - było w wieku 35-69 lat, osoby 
reprezentujące przedział wiekowy 18-34 lata stanowiły niemal 25% ogółu respondentów, zaś 
najmniej liczną grupą badanych były osoby w wieku 70 lat więcej (15,5%). 
Wykres 2. Struktura badanych ze względu na wiek 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 
Równie istotną cechą demograficzną charakteryzującą badaną zbiorowość jest wykształcenie. Wśród 
ankietowanych najwięcej osób posiadało wykształcenie średnie (47,6%), wykształcenie zawodowe 
uzyskała ponad 1/4 badanych (25,8%). Nieco mniej respondentów legitymowało się wykształceniem 
wyższym (19,0%), zaś najmniej liczna grupa to osoby z wykształceniem podstawowym lub bez 
wykształcenia (7,5%). 

Kobiety; 53,0%
Mężczyźni; 47,0%

18-34 lata; 24,8%

35-69 lat; 59,8%

70 lat i więcej; 15,5%
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Wykres 3. Struktura badanych ze względu na wykształcenie 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 
Analiza sytuacji zawodowej badanej zbiorowości wykazała, iż niemal połowa respondentów to osoby 
pracujące (48,5%), z czego 37,8% to zatrudnieni na stałe, zaś 10,8% to pracujący dorywczo. Ponad 1/5 
ogółu respondentów to emeryci i renciści (21%). Osoby pozostające bez zatrudnienia stanowiły 12,5% 
wszystkich ankietowanych. Najmniej liczne grupy zawodowe to uczniowie i studenci (10,8%) oraz 
przedsiębiorcy (3%). Wśród osób wskazujących bycie w innej niż wymienione w kafeterii sytuacji 
zawodowej (4,3%) dominowały kobiety zajmujące się wychowaniem dzieci. 
Wykres 4. Sytuacja zawodowa badanych 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 
W badaniu udział wzięli mieszkańcy wszystkich obszarów rewitalizacji Miasta Puławy. Odsetek 
mieszkańców przebadanych na poszczególnych obszarach odpowiadał udziałowi mieszkańców tego 
obszaru w ogólnej liczbie mieszkańców terenów przeznaczonych do rewitalizacji. Szczegółowy udział 
procentowy prezentuje poniższy wykres. 

Podstawowe lub bez wykształcenia; 7,5%

Zawodowe; 25,8%
Średnie; 47,6%

Wyższe; 19,0%

Uczę się/studiuję; 10,8%

Mam stałą pracę; 37,8%

Pracuję dorywczo; 10,8%

Jestem bezrobotny/a; 12,5%

Jestem emerytem lub rencistą; 21,0%

Jestem przedsiębiorcą; 3,0%
Inne; 4,3%
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Wykres 5. Miejsce zamieszkania badanych (obszar) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 
Problemy obserwowane na terenie miasta i osiedla 
Pierwszy blok pytań dotyczył problemów o charakterze społecznym, gospodarczym, architektoniczno-
przestrzennym oraz infrastrukturalnym obserwowanych na terenie miasta i poszczególnych obszarów 
rewitalizacji. 
Z uzyskanych danych wynika, iż w opinii ankietowanych największym problemem o charakterze 
społecznym obserwowanym na terenie miasta jest przestępczość, wandalizm (30,3% wskazań). 
Wśród problemów społecznych badani często wymieniali również patologie społeczne (alkoholizm, 
narkomania, przemoc w rodzinie -27,5%), wysoki poziom bezrobocia (22,5%), biedę, ubóstwo (20,5%) 
oraz niski poziom bezpieczeństwa w mieście (19,8%). Problemem o innej specyfice, który znalazł się 
na trzecim miejscu pod względem częstości wskazań, była niewystarczająca lub źle ukierunkowana 
oferta kulturalna (26,8%).  Ponadto respondenci dostrzegli występowanie problemu niskiego stopnia 
integracji społecznej mieszkańców (17,5%) oraz niedostatecznego poziomu współpracy instytucji 
publicznych z mieszkańcami (17,0%).  
Wśród innych problemów badani wymieniali starzenie się społeczeństwa oraz emigrację ludzi 
młodych do większych ośrodków miejskich i za granicę. Pełen rozkład procentowy odpowiedzi 
zawiera poniższy wykres. 

Obszar A; 55,8%

Obszar B; 5,5%

Obszar C; 26,0%

Obszar D; 4,0%
Obszar E; 8,8%
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Wykres 6. Jakie są Pana/Pani zdaniem największe problemy o charakterze społecznym obserwowane na terenie miasta? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 
W kolejnym pytaniu ankietowani zostali poproszeni o wskazanie, które z powyższych problemów 
obserwuje się na obszarze, który zamieszkują. 
Największym problemem o charakterze społecznym widocznym w obszarach B i D są patologie 
społeczne (alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie – 43,5% i 33,3%). Ponadto na obszarach tych 
problem stanowi przestępczość, wandalizm (13,0%, 12,5%), a co za tym idzie - niski poziom 
bezpieczeństwa (15,2% i 16,7%). Obszary te dotyka również problem niskiego poziomu integracji 
społecznej mieszkańców (10,9%, 12,5%). Mieszkańcy obszaru C za główny problem społeczny uznają 
niewystarczającą bądź źle ukierunkowaną ofertę kulturalną (17,4%), przestępczość i wandalizm 
(14,7%) oraz niski poziom bezpieczeństwa (14,7%). Do największych problemów natury społecznej 
obszaru E zaliczyć można przede wszystkim niski stopień bezpieczeństwa (35,6%), niski stopień 
integracji mieszkańców (13,3%) oraz niezadowalającą ofertę kulturalną (13,3%). Obszar A zmaga się 
z problemami biedy/ubóstwa (12,0%), przestępczości (14,6%) oraz patologii społecznych (10,1%). 
Mieszkańcy dostrzegają również problem niezadowalającej oferty kulturalnej (11,0%).  

6,5%
6,8%

8,0%
11,3%

16,0%
17,0%
17,5%

19,8%
20,5%

22,5%
26,8%

27,5%
30,3%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%
Niezadowalający dostęp do usług pomocy społecznej
Niedostateczny dostęp do infrastruktury edukacyjnej

Inne
Niski poziom kapitału społecznego

Bezdomność
Niedostateczny poziom współpracy instytucji publicznych z mieszkańcami

Niski stopień integracji społecznej mieszkańców
Niski poziom bezpieczeństwa w mieście

Bieda/Ubóstwo
Wysoki poziom bezrobocia

Niewystarczająca lub źle ukierunkowana oferta kulturalna

Patologie społeczne (alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie)
Przestępczość, wandalizm
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Tabela 1. Dostrzegane problemy o charakterze społecznym a miejsce zamieszkania 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 
W kolejnym pytaniu badani zostali poproszeni o wskazanie problemów o charakterze gospodarczym 
występujących na terenie Puław. Z uzyskanych danych wynika, że najliczniejsza grupa respondentów 
(45,3%) za największy problem gospodarczy miasta uznaje niewystarczającą lub źle ukierunkowaną 
ofertę turystyczną. Niemal 1/3 badanych (31,8%) wyraża opinię, że problemem Puław jest słaba 
kondycja lokalnych przedsiębiorstw, zaś nieco ponad 1/4 uznaje, iż wsparcie dla małych i średnich 
przedsiębiorstw jest niedostateczne (26,3%). W opinii 30,0% ankietowanych problemem 
gospodarczym dotykającym miasto jest jego niedostateczna promocja na zewnątrz. Niemal 10% 
ankietowanych przyczyn niezadowalającej sytuacji gospodarczej upatruje w niedostatecznym 
dostępie do terenów inwestycyjnych bądź nieprzygotowaniu tych terenów pod inwestycje (9,5%). 
Wykres 7. Które z problemów o charakterze gospodarczym występują na terenie Puław? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 

Wyszczególnienie Obszar A Obszar B Obszar C Obszar D Obszar E
Wysoki poziom bezrobocia 9,3% 10,9% 5,4% 0,0% 4,4%
Bieda/Ubóstwo 12,0% 0,0% 5,4% 12,5% 4,4%
Bezdomność 9,7% 0,0% 3,3% 0,0% 6,7%
Przestępczość, wandalizm 14,6% 13,0% 14,7% 12,5% 8,9%
Patologie społeczne (alkoholizm, narkomania, 
przemoc w rodzinie) 10,1% 43,5% 8,7% 33,3% 4,4%
Niski poziom bezpieczeństwa 5,1% 15,2% 14,7% 16,7% 35,6%
Niezadowalający dostęp do usług pomocy 
społecznej 2,8% 0,0% 3,8% 4,2% 0,0%
Niedostateczny dostęp do infrastruktury 
edukacyjnej 3,0% 2,2% 2,2% 4,2% 2,2%
Niski stopień integracji społecznej 
mieszkańców 4,9% 10,9% 9,2% 12,5% 13,3%
Niedostateczny poziom współpracy instytucji 
publicznych z mieszkańcami 6,3% 4,3% 7,6% 0,0% 4,4%
Niski poziom kapitału społecznego 6,5% 0,0% 3,8% 0,0% 2,2%
Niewystarczająca lub źle ukierunkowana 
oferta kulturalna 11,0% 0,0% 17,4% 4,2% 13,3%
Inne 4,7% 0% 4% 0% 0%

5,3%
9,5%

22,0%
26,3%

30,0%
31,8%

45,3%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%
Inne

Niedostateczny dostęp do terenów inwestycyjnych lub tereny nieprzygotowane pod inwestycje

Niski stopień przedsiębiorczości mieszkańców

Niedostateczne wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw

Niedostateczna promocja miasta na zewnątrz
Słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw

Niewystarczająca lub źle ukierunkowana oferta turystyczna 
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Niemal we wszystkich obszarach dominuje problem niewystarczającej lub źle ukierunkowanej oferty 
turystycznej z wykorzystaniem potencjału obszaru. W obszarze A respondenci dostrzegli również 
problem słabej kondycji przedsiębiorstw (22,4%) oraz niedostatecznego wsparcia dla małych 
i średnich przedsiębiorstw (16,3%). Największym problemem gospodarczym obszarów B i D jest, 
w opinii badanych, niski stopień przedsiębiorczości ich mieszkańców (odpowiednio 41,7% oraz 
88,2%). Obszar B dotyka również problem słabej kondycji przedsiębiorstw zlokalizowanych na tym 
terenie (16,7%). Ponadto w opinii respondentów oferta turystyczna jest niezadowalająca (33,3%). Na 
obszarach C i E mieszkańcy lokalizują również problemy niedostatecznego dostępu do terenów 
inwestycyjnych bądź ich nieprzygotowanie pod inwestycje (19,2% i 32,5%), niskiego stopnia 
przedsiębiorczości mieszkańców (14,4% i 7,5%) oraz słabej kondycji zlokalizowanych na tych terenach 
przedsiębiorstw (13,7% oraz 7,5%).  
Tabela 2. Dostrzegane problemy o charakterze gospodarczym a miejsce zamieszkania 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 
Kolejne pytania dotyczyły problemów o charakterze architektonicznym/przestrzennym. Ze 
zgromadzonych danych wynika, że największym problemem architektonicznym/przestrzennym 
miasta jest w opinii respondentów niezadowalający poziom estetyki przestrzeni publicznej 
spowodowany zbyt dużą ilością reklam, graffiti (43,8%). Niemal 1/3 badanych wyraża opinię, iż 
Puławy zmagają się z problemem degradacji materialnej zabytków i innych obiektów dziedzictwa 
kulturowego (30,3%), zaś 1/5 ankietowanych dostrzega problem niszczejących budynków (20,8%). Co 
niezwykle ważne, niemal 1/4 respondentów  (23,0%) jest zdania, że na terenie Puław nie występują 
problemy o charakterze architektonicznym/przestrzennym. Taki rozkład odpowiedzi pozwala 
przypuszczać, iż tego typu problemy nie są w opinii mieszkańców aż tak dotkliwe, jak problemy 
o charakterze społecznym, gospodarczym czy infrastrukturalnym.  

Wyszczególnienie Obszar A Obszar B Obszar C Obszar D Obszar E
Niski stopień przedsiębiorczości mieszkańców 7,5% 41,7% 14,4% 88,2% 7,5%
Słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw 22,4% 16,7% 13,7% 0,0% 7,5%Niedostateczne wsparcie dla małych i średnich 
przedsiębiorstw 16,3% 4,2% 9,6% 0,0% 2,5%
Niedostateczny dostęp do terenów 
inwestycyjnych lub tereny nieprzygotowane 
pod inwestycje

3,9% 0,0% 19,2% 0,0% 32,5%
Niewystarczająca lub źle ukierunkowana oferta 
turystyczna 26,9% 33,3% 21,2% 5,9% 42,5%
Niedostateczna promocja na zewnątrz 12,5% 4,2% 11,0% 5,9% 7,5%
Inne 4,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Nie wiem 5,5% 0,0% 6,8% 0,0% 0,0%
Brak problemów 0,6% 0,0% 4,1% 0,0% 0,0%
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Wykres 8. Które z problemów o charakterze architektonicznym/przestrzennym obserwowane na terenie miasta wymagają interwencji ze strony samorządu? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 
Największy problem obszaru A stanowi niezadowalający poziom estetyki przestrzeni publicznej 
spowodowany dużą ilością reklam i graffiti (25,5%). Badani są zdania, że problemem tego obszaru 
jest także degradacja materialna zabytków i innych obiektów dziedzictwa kulturowego (17,4%). 
Warto jednak podkreślić, że aż 26,5% respondentów z obszaru A uznało, że na tym terenie nie 
występują problemy architektoniczne/przestrzenne. 
Mieszkańcy obszarów D i B wyrażają opinię, iż obszary te są zaniedbane (23,5%, 11,4%), zarówno jeśli 
chodzi o tereny zielone (35,3%, 25,7%), jak i ulice i chodniki (23,5%, 37,1%).  
Na obszarze C główny problem stanowi niezadowalający poziom estetyki przestrzeni publicznej 
(29,6%), zły stan techniczny obiektów (19,8%) oraz brudne ulice i chodniki (15,4%). 
Dominującym problemem obszaru E jest w opinii badanej zbiorowości degradacja materialna 
zabytków i innych obiektów dziedzictwa kulturowego (52,5%). Respondenci dostrzegają również 
problem niszczejących budynków (15,0%) oraz zaniedbanych terenów zieleni (10,0%). Szczegółowy 
rozkład odpowiedzi zawarty został w poniższej tabeli. 

0,5%
1,8%

8,0%
10,0%

13,5%
13,8%

20,8%
23,0%

30,3%
43,8%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%
Nie wiem/Trudno powiedzieć

Inne
Zaniedbane osiedla

Zaniedbane tereny zieleni
Brudne ulice i chodniki

Brak centrum
Niszczejące budynki/Zły stan techniczny obiektów

Brak problemów
Degradacja materialna zabytków i innych obiektów dziedzictwa kulturowego

Niezadowalający poziom estetyki przestrzeni publicznej (reklamy, graffiti)
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Tabela 3. Dostrzegane problemy o charakterze architektoniczno-przestrzennym a miejsce zamieszkania 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 
Ostatnie pytania z tego bloku dotyczyły problemów o charakterze infrastrukturalnym 
obserwowanych na terenie miasta i poszczególnych obszarów. 
Ponad połowa badanych (51,8%) za największy problem infrastrukturalny miasta uznała 
niedostateczną liczbę miejsc parkingowych. Istotnym problemem jest także niedostateczny dostęp do 
infrastruktury dla rowerzystów (np. ścieżki rowerowe, miejsca parkingowe) -35,3%. Nieco ponad 1/3 
respondentów za problem infrastrukturalny miasta uznała niedostateczny stan techniczny 
infrastruktury zdrowotnej i społecznej  (33,5%). Ponadto ankietowani wskazywali na obecność 
w mieście problemu braku miejsc rekreacji i aktywizacji osób starszych (16,8%), niedostatecznego 
dostępu do terenów rekreacyjnych (parki, tereny do spacerów etc.) (16,3%) oraz niezadowalającego 
stanu technicznego i wyposażenia instytucji kultury, sportu i rekreacji (15,0%). 
Wykres 9. Które z problemów o charakterze infrastrukturalnym dostrzega Pan/Pani w mieście? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 

Wyszczególnienie Obszar A Obszar B Obszar C Obszar D Obszar E
Zaniedbane osiedla 2,0% 11,4% 5,6% 23,5% 0,0%
Niszczejące budynki/Zły stan techniczny obiektów 11,7% 2,9% 19,8% 5,9% 15,0%Brudne ulice i chodniki 4,7% 37,1% 15,4% 23,5% 2,5%
Zaniedbane tereny zieleni 1,3% 25,7% 8,6% 35,3% 10,0%
Niezadowalający poziom estetyki przestrzeni 
publicznej  (reklamy, graffiti) 25,5% 11,4% 29,6% 5,9% 7,5%
Degradacja meterialna zabytków i innych 
obiektów dziedzictwa kulturowego 17,4% 2,9% 6,2% 0,0% 52,5%
Brak centrum 8,7% 8,6% 4,9% 5,9% 12,5%
Inne 2,0% 0,0% 2,5% 0,0% 0,0%
Brak problemów 26,5% 0,0% 6,8% 0,0% 0,0%
Nie wiem/trudno powiedzieć 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0%

1,8%
2,8%

11,8%
14,8%
15,0%

16,3%
16,8%

33,5%
35,3%

51,8%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Niedosteteczny stan infrastruktury technicznej (sieć 
wodociągowa, kanalizacyjna, ciepłownicza etc.)

Inne
Niedostateczny dostęp do boisk, placów zabaw

Zły stan dróg i chodników

Niedostateczny stan techniczny i wyposażenie instytucji 
kultury, sportu i rekreacji

Niedostateczny dostęp do terenów rekreacyjnych (parki, 
tereny do spacerów etc.)

Brak miejsc rekreacji i aktywizacji osób starszych

Niedostateczny stan techniczny infrastruktury 
zdrowotnej i społecznej

Niedostateczny dostęp do infrastruktury dla rowerzystów 
(np. ściezki rowerowe, miejsca postojowe)

Niedostateczna liczba miejsc parkingowych
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Dokonując analizy udzielonych odpowiedzi w podziale na poszczególne obszary można zauważyć, iż 
w opinii badanej zbiorowości największym problemem niemal wszystkich obszarów (poza obszarem 
D) jest  niedostateczna liczba miejsc parkingowych.  
Ponadto główne problemy obszaru A stanowią niedostateczny stan techniczny infrastruktury 
zdrowotnej i społecznej (22,9%), niezadowalający dostęp do infrastruktury dla rowerzystów 
(np. ścieżki rowerowe, miejsca postojowe) - 16,4% - oraz brak miejsc rekreacji i aktywizacji osób 
starszych (9,4%). Poza niezadowalającą liczbą miejsc parkingowych w obszarze B badani dostrzegają 
także problem niedostatecznego dostępu do infrastruktury rowerowej (30,4%) oraz złego stanu dróg 
i chodników (23,9%). Mieszkańcy obszarów C i E za istotny problem infrastrukturalny uznają 
niezadowalający dostęp do infrastruktury rowerowej (21,5%, 18,2%) oraz niedostateczny stan 
techniczny infrastruktury zdrowotnej i społecznej (14,1%, 13,6%).  
Zamieszkujący obszar D wśród największych problemów infrastrukturalnych wskazują niedostateczny 
dostęp do infrastruktury dla rowerzystów (29,4%), zły stan dróg i chodników (17,6%), niedostateczną 
liczbę miejsc parkingowych (17,6%) oraz niedostateczny dostęp do boisk i placów zabaw (11,8%). 
Szczegółowe zestawienie uzyskanych odpowiedzi zawiera poniższa tabela. 
Tabela 4. Problemy o charakterze infrastrukturalnym a miejsce zamieszkania 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 
Dostrzegany potencjał osiedla 
Po określeniu problemów, które obserwuje się na terenie miasta i poszczególnych obszarów, badani 
poproszeni zostali o wskazanie potencjałów zamieszkiwanego fragmentu miasta. Najczęściej 
wskazywanym przez respondentów potencjałem była dostępność terenów możliwych do 
zagospodarowania (na cele inwestycyjne, turystyczne, mieszkaniowe, rekreacyjne) – 32,0%.  Nieco 
ponad 1/5 badanych za potencjał uznaje lokalizację na obszarze istotnych w skali miasta 
przedsiębiorstw (22,3%) oraz lokalizację miejsc/obiektów atrakcyjnych turystycznie (14,8%). Warto 
podkreślić, iż 11,5% badanych nie dostrzega żadnego potencjału swojego miejsca zamieszkania. 

Wyszczególnienie Obszar A Obszar B Obszar C Obszar D Obszar E
Zły stan dróg i chodników 3,6% 23,9% 9,8% 17,6% 4,5%
Niedostateczna liczba miejsc parkingowych 26,8% 32,6% 30,7% 17,6% 38,6%
Niedostateczny stan infrastruktury technicznej (sieć 
wodociągowa, kanalizacyjna, ciepłownicza etc.) 0,3% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0%
Niedostateczny dostęp do boisk, placów zabaw 4,4% 2,2% 5,9% 11,8% 6,8%
Niedostateczny dostęp do terenów rekreacyjnych 
(parki, tereny do spacerów etc.) 6,0% 4,3% 8,8% 5,9% 0,0%
Niedostateczny dostęp do infrastruktury dla 
rowerzystów (np. ścieżki rowerowe, miejsca postojowe) 16,4% 30,4% 21,5% 29,4% 18,2%
Brak miejsc rekreacji i aktywizacji dla osób starszych 9,4% 0,0% 4,4% 5,9% 11,4%
Niedostateczny stan techniczny i wyposażenie instytucji 
kultury, sportu i rekreacji 8,3% 6,5% 4,4% 5,9% 6,8%
Niedostateczny stan techniczny infrastruktury 
zdrowotnej i społecznej 22,9% 0,0% 14,1% 5,9% 13,6%
Inne 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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Wykres 10. Jaki potencjał dostrzega Pan/Pani na obszarze, na którym Pan/Pani mieszka? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 
Dokonując analizy potencjałów poszczególnych osiedli można zauważyć, że największym potencjałem 
obszarów B, C i D jest, w opinii badanej zbiorowości, dostępność terenów możliwych do 
zagospodarowania (odpowiednio: 86,4%, 42,3%, 56,3%).  
Drugim pod względem częstości wskazań potencjałem obszarów C i D jest lokalizacja istotnych w skali 
miasta przedsiębiorstw (13,5%, 37,5%). W obszarze C dostrzega się ponadto wysoki poziom 
aktywności społecznej mieszkańców (10,6%).  
Lokalizacja istotnych w skali miasta przedsiębiorstw jest również największym atutem obszaru A 
(29,1%). Ponadto respondenci dostrzegają potencjał w dostępności na obszarze terenów możliwych 
do zagospodarowania (20,6%) oraz lokalizacji miejsc/obiektów atrakcyjnych turystycznie (16,6%). Ten 
ostatni jest równocześnie największym potencjałem obszaru E. Opinię taką wyraża 42,9% badanych 
mieszkańców. Na tym terenie potencjał stanowią również dostępność terenów możliwych do 
zagospodarowania (28,6%) oraz wysoki poziom aktywności społecznej mieszkańców (14,3%) 
Na brak potencjału w miejscu zamieszkania najczęściej wskazywali przedstawiciele obszaru C (14,4%), 
A (12,6%) oraz B (9,1%). Co ciekawe, odpowiedzi takiej nie udzielił żaden z mieszkańców obszaru E.  
Rozkład procentowy odpowiedzi zawiera poniższa tabela. 

Wysoki poziom aktywności społecznej mieszkańców; 7,0% Wysoki poziom integracji społecznej mieszkańców; 4,3%

Dostępność terenów możliwych do zagospodarowania (na cele inwestycyjne, turystyczne, mieszkaniowe, rekreacyjne); 32,0%

Lokalizacja istotnych w skali miasta przedsiębiorstw; 22,3%

Lokalizacja miejsc/obiektów atrakcyjnych turystycznie; 14,8%

Inne; 2,8%

Brak potencjału; 11,5%

Nie wiem/trudno powiedzieć; 5,5%
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Tabela 5. Dostrzegany potencjał osiedla a miejsce zamieszkania 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 
Dotychczas prowadzone w mieście działania rewitalizacyjne 
Bardzo ważna w perspektywie planowania działań rewitalizacyjnych jest ocena dotychczas 
zrealizowanych w ramach rewitalizacji przedsięwzięć. Opinie mieszkańców są niezwykle istotne, gdyż 
planowane działania powinny odpowiadać na faktyczne potrzeby społeczności lokalnej. 
Ze zgromadzonych danych wynika, iż zdecydowana większość badanych pozytywnie ocenia 
dotychczas prowadzone działania rewitalizacyjne. W opinii 5,5% badanych zrealizowano bardzo dużo 
wartościowych przedsięwzięć poprawiających jakość życia w mieście. Zdaniem 75,1% respondentów 
zrealizowano dużo przedsięwzięć odpowiadających na zapotrzebowania mieszkańców, choć wciąż 
dostrzega się wiele obszarów, w których konieczna jest interwencja. 
Negatywnie dotychczas realizowane działania rewitalizacyjne ocenia zaledwie 9,3% ankietowanych, 
spośród których 6,3% uważa, że większość podejmowanych działań jest niewłaściwie ukierunkowana, 
zaś 3,0% wyraża opinię, że wszystkie podejmowane działania są nieefektywne i nie odpowiadają one 
na faktyczne potrzeby mieszkańców. Trudności w udzieleniu odpowiedzi na pytanie wyraziło 10,1% 
badanych. 

Wyszczególnienie Obszar A Obszar B Obszar C Obszar D Obszar E
Wysoki poziom aktywności społecznej 

mieszkańców 4,9% 4,5% 10,6% 0,0% 14,3%
Wysoki poziom integracji społecznej 

mieszkańców 6,3% 0,0% 1,9% 0,0% 2,9%
Dostępność terenów możliwych do 

zagospodarowania 20,6% 86,4% 42,3% 56,3% 28,6%
Lokalizacja istotnych w skali miasta 

przedsiębiorstw 29,1% 0,0% 13,5% 37,5% 11,4%
Lokalizacja miejsc/obiektów atrakcyjnych 

turystycznie 16,6% 0,0% 6,7% 0,0% 42,9%
Inne 2,2% 0,0% 5,8% 0,0% 0,0%

Brak potencjału 12,6% 9,1% 14,4% 6,3% 0,0%
Nie wiem/trudno powiedzieć 7,6% 0,0% 4,8% 0,0% 0,0%



13  

Wykres 11. Jak ocenia Pan/Pani dotychczas prowadzone w mieście działania rewitalizacyjne? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 
Wśród barier, które mogą utrudnić realizację działań rewitalizacyjnych na zamieszkiwanym osiedlu 
respondenci najczęściej wskazywali brak środków finansowych (58,3%).  
W opinii badanej zbiorowości ograniczenie stanowić mogą również kwestie polityczne (6,0%) oraz 
nadmierna biurokratyzacja procesu realizacji działań rewitalizacyjnych (5,3%). Utrudnieniem 
w realizacji działań rewitalizacyjnych, zdaniem badanych, może być również niewłaściwe planowanie 
(3,0%) oraz fakt, iż dotychczas podejmowane przez władze działania nie odpowiadają na rzeczywiste 
potrzeby mieszkańców (2,3%), co powoduje obawy, że obecnie dostrzegane potrzeby również nie 
znajdą odzwierciedlenia w planowanych przedsięwzięciach rewitalizacyjnych. Ponadto przeszkodę 
stanowić może brak otwarcia na zmiany ze strony mieszkańców (1,0%). W opinii respondentów, 
ograniczenie stanowić może również brak poszanowania wprowadzonych usprawnień, wandalizm 
(1,0%). Aż 23,2% ankietowanych miało trudności z udzieleniem odpowiedzi na pytanie. 

Bardzo dobrze, zrealizowano bardzo dużo wartościowych przedsięwzięć poprawiających jakość życia w mieście; 5,5%

Raczej dobrze, zrealizowano dużo przedsięwzięć odpowiadających na zapotrzebowania mieszkańców, choć wciąż dostrzegam wiele obszarów, w których konieczna jest interwencja; 75,1%

Raczej źle, większość działań jest niewłaściwie ukierunkowana i nie odpowiadają one na faktyczne potrzeby mieszkańców; 6,3%

Zdecydowanie źle, podejmowane działania są nieefektywne i nie odpowiadają na faktyczne potrzeby mieszkańców; 3,0%

Nie wiem/Trudno powiedzieć; 10,1%
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Wykres 12. Co może stanowić bariery w realizacji działań rewitalizacyjnych na obszarze, na którym Pan/Pani mieszka? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 
Partycypacja społeczna mieszkańców obszaru zdegradowanego 
Ostatnie pytania skierowane do respondentów dotyczyły partycypacji społecznej w procesie 
rewitalizacji. Zapytani o chęć bezpośredniego zaangażowania się w działania realizowane na rzecz 
swojego najbliższego otoczenia badani najczęściej (71,5%) odpowiadali, że chętnie wezmą udział 
w realizacji konkretnych przedsięwzięć na rzecz osiedla, z czego 11,0% badanych zdecydowanie 
zaangażuje się w tego typu inicjatywy, zaś 60,5% raczej chce to zrobić. Niemal 1/5 ankietowanych 
(18,5%) nie chce wziąć udziału w działaniach na rzecz swojego osiedla, w tym 10,0% raczej nie, zaś 
8,5% - zdecydowanie nie. Wśród przyczyn niechęci zaangażowania się w działania rewitalizacyjne 
dominował brak czasu (50,0%) oraz podeszły wiek respondenta (28,4%). Trudności w udzieleniu 
odpowiedzi na pytanie wyraziło 10,0% ankietowanych. 

Brak środków finansowych; 58,3%

Brak otwarcia na zmiany ze strony mieszkańców; 1,0%
Biurokracja; 5,3%

Podejmowane przez władze działania nie odpowiadają na faktyczne potrzeby mieszkańców; 
2,3%

Niewłaściwe planowanie; 3,0%

Brak poszanowania przez mieszkańców, wandalizm; 1,0%

Nie wiem/trudno powiedzieć; 23,2%

Władze, polityka; 6,0%
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Wykres 13. Czy wyraża Pan/Pani chęć bezpośredniego zaangażowania się w działania realizowane na rzecz Pana/Pani osiedla w ramach procesu rewitalizacji np. udział w spotkaniach dotyczących rewitalizacji, budowa osiedlowego placu zabaw, organizacja osiedlowego festynu itp.? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 
Osoby wyrażające chęć uczestnictwa w działaniach na rzecz swego najbliższego otoczenia 
poproszone zostały o określenie, w których aktywnościach uczestniczyłyby najchętniej. Uzyskane 
wyniki wskazują, iż preferowaną formą włączenia się w proces rewitalizacji jest udział w spotkaniach 
informacyjnych i warsztatowych (56,0%). Niemal 1/5 ankietowanych deklaruje chęć udziału 
w konsultacjach społecznych (19,5%). W organizację konkretnych przedsięwzięć na terenie swojego 
osiedla chciałoby włączyć się 12,7% respondentów. Zaangażowanie się w proces rewitalizacji poprzez 
zgłoszenie propozycji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego deklaruje 9,3%  Najmniejsze zainteresowanie 
badani okazują wobec udziału w Komitecie Rewitalizacji (2,5%).  
Wykres 14. W których aktywnościach uczestniczyłby/uczestniczyłaby Pan/Pani najchętniej? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 

Zdecydowanie tak; 11,0%

Raczej tak; 60,5%

Raczej nie; 10,0%

Zdecydowanie nie; 8,5%

Nie wiem/Trudno powiedzieć; 10,0%

Udział w spotkaniach informacyjnych, warsztatowych; 56,0%

Organizacja konkretnych 
przedsięwzięć na terenie swojego 

osiedla; 12,7%

Zgłoszenie propozycji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego; 9,3%

Udział w konsultacjach społecznych; 19,5%

Udział w Komitecie Rewitalizacji; 2,5%
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Podsumowanie 
MIASTO 
W opinii badanych największy problem społeczny miasta stanowi przestępczość, wandalizm. Na 
terenie Puław obserwuje się ponadto problem patologii społecznych (alkoholizm, narkomania, 
przemoc w rodzinie). Istotnym problemem jest również niewystarczająca bądź źle ukierunkowana 
oferta kulturalna.  
Wśród najbardziej dotkliwych problemów gospodarczych miasta badani najczęściej wymieniali 
niewystarczającą lub źle ukierunkowaną ofertę turystyczną oraz niedostateczną promocję miasta na 
zewnątrz. W opinii mieszkańców problem stanowi również słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw 
i niedostateczne wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw. 
Głównym problemem architektonicznym/przestrzennym miasta jest, zdaniem respondentów, 
niezadowalający poziom estetyki przestrzeni publicznej spowodowany nadmierną ilością reklam 
i graffiti.  Badani dostrzegają również problem degradacji materialnej zabytków i innych obiektów 
dziedzictwa kulturowego. 
Za najistotniejszy problem o charakterze infrastrukturalnym miasta respondenci uznali 
niedostateczną liczbę miejsc parkingowych. Ponadto problem stanowi niezadowalający dostęp do 
infrastruktury dla rowerzystów (np. ścieżki rowerowe, miejsca postojowe). Istotnym problemem jest 
także niedostateczny stan techniczny infrastruktury zdrowotnej i społecznej. 
Najczęściej wskazywanym przez respondentów potencjałem obszaru zamieszkania była dostępność 
terenów możliwych do zagospodarowania (na cele inwestycyjne, turystyczne, mieszkaniowe, 
rekreacyjne). Za potencjał swojego najbliższego otoczenia badani uznali również lokalizację istotnych 
w skali miasta przedsiębiorstw oraz lokalizację miejsc/obiektów atrakcyjnych turystycznie. 
Zdecydowana większość badanych pozytywnie ocenia dotychczas prowadzone działania 
rewitalizacyjne. W opinii ankietowanych zrealizowano dużo przedsięwzięć odpowiadających na 
zapotrzebowania mieszkańców, choć wciąż dostrzega się wiele obszarów, w których konieczna jest 
interwencja. 
Wśród barier, które mogą utrudnić realizację działań rewitalizacyjnych respondenci najczęściej 
wymieniali brak środków finansowych. 
Zapytani o chęć bezpośredniego zaangażowania się w działania realizowane na rzecz swojego 
najbliższego otoczenia badani najczęściej deklarowali zainteresowanie wzięciem udziału 
w spotkaniach informacyjnych i warsztatowych oraz konsultacjach społecznych.  
OBSZARY REWITALIZACJI 
Obszar A 
Wśród największych problemów społecznych obserwowanych na obszarze można wskazać 
przestępczość i wandalizm, ubóstwo oraz patologie społeczne. Mieszkańcy dostrzegają również 
problem niezadowalającej oferty kulturalnej. Na płaszczyźnie gospodarczej problemy obszaru 
stanowią niewystarczająca lub źle ukierunkowana oferta turystyczna, słaba kondycja lokalnych 
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przedsiębiorstw oraz niedostateczne wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Do problemów 
o charakterze architektonicznym/przestrzennym widocznych na obszarze zaliczyć można 
niezadowalający poziom estetyki przestrzeni publicznej spowodowany zbyt dużą ilością reklam 
i graffiti, degradację materialną zabytków oraz innych obiektów dziedzictwa kulturowego, jak 
również niszczenie budynków. Warto jednak podkreślić, że znaczny odsetek badanych uznał, że na 
tym terenie nie występują problemy architektoniczne/przestrzenne. Główny problem 
infrastrukturalny stanowi niedostateczna liczba miejsc parkingowych. Ponadto dostrzega się problem 
niezadowalającego stanu technicznego infrastruktury zdrowotnej i społecznej oraz niedostatecznego 
dostępu do infrastruktury dla rowerzystów.  
Największy potencjał obszaru stanowi lokalizacja istotnych w skali miasta przedsiębiorstw. Atutem 
obszaru jest również dostępność terenów możliwych do zagospodarowania oraz lokalizacja 
miejsc/obiektów atrakcyjnych turystycznie.  
Obszar B 
Najistotniejszym problemem o charakterze społecznym obszaru jest występowanie patologii 
społecznych (alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie). Ponadto dostrzega się niski poziom 
bezpieczeństwa spowodowany wysokim poziomem przestępczości, a także niski stopień integracji 
społecznej mieszkańców. Do problemów gospodarczych zaliczyć można przede wszystkim 
niezadowalający poziom przedsiębiorczości mieszkańców oraz słabą kondycję lokalnych 
przedsiębiorstw. Ponadto w opinii badanej zbiorowości problem stanowi niezadowalająca oferta 
turystyczna. Najbardziej dotkliwym problemem architektonicznym/przestrzennym obszaru jest jego 
zaniedbanie, na które wpływają brudne ulice i chodniki oraz zaniedbane tereny zieleni. Wśród 
problemów architektonicznych obszaru dominuje niedostateczna liczba miejsc parkingowych. 
Ponadto widoczny jest problem niedostatecznego dostępu do infrastruktury dla rowerzystów oraz 
złego stanu dróg i chodników. 
Największy potencjał obszaru stanowi dostępność terenów możliwych do zagospodarowania. 
Obszar C 
Do głównych problemów społecznych obszaru zaliczyć można niewystarczającą lub źle 
ukierunkowaną ofertę kulturalną, przestępczość i wandalizm oraz niski poziom bezpieczeństwa. 
W aspekcie gospodarczym obszar zmaga się z problemami niewystarczającej lub źle ukierunkowanej 
oferty turystycznej, niedostatecznego dostępu do terenów inwestycyjnych bądź nieprzygotowaniu 
tych terenów pod inwestycje oraz niskiego stopnia przedsiębiorczości jego mieszkańców. Wśród 
problemów o charakterze architektonicznym/przestrzennym obszaru znalazły się niezadowalający 
poziom estetyki przestrzeni publicznej (reklamy, graffiti), zły stan techniczny obiektów oraz brudne 
ulice i chodniki. Za największy problem infrastrukturalny obszaru uznano niedostateczną liczbę miejsc 
parkingowych. Ponadto problem stanowi niedostateczny dostęp do infrastruktury dla rowerzystów 
oraz niezadowalający stan techniczny infrastruktury zdrowotnej i społecznej. 
Największy potencjał obszaru C stanowi dostępność terenów możliwych do zagospodarowania. Atuty 
obszaru to również lokalizacja istotnych w skali miasta przedsiębiorstw oraz wysoki poziom 
aktywności społecznej mieszkańców. 
Obszar D 
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Problemem społecznym najbardziej dotykającym obszar jest występowanie patologii społecznych 
spowodowanych wysokim poziomem ubóstwa mieszkańców. Pozostałe problemy stanowią ich 
następstwa – przestępczość, wandalizm, niski poziom bezpieczeństwa, niski stopień integracji 
społecznej mieszkańców. Dominującym problemem gospodarczym obszaru jest niski stopień 
przedsiębiorczości jego mieszkańców. Problem architektoniczny/przestrzenny stanowi zaniedbanie 
osiedla przejawiające się brudnymi ulicami i chodnikami oraz zaniedbanymi terenami zieleni.  Wśród 
głównych problemów infrastrukturalnych obszaru znalazły się: niedostateczny dostęp do 
infrastruktury dla rowerzystów, zły stan dróg i chodników oraz niedostateczna liczba miejsc 
parkingowych. 
Największy potencjał obszaru stanowi dostępność terenów możliwych do zagospodarowania. 
Ponadto atutem tego terenu jest lokalizacja istotnych w skali miasta przedsiębiorstw.  
Obszar E 
Największym problemem natury społecznej widocznym na obszarze jest niski poziom 
bezpieczeństwa. Istotne problemy stanowią również niedostateczna lub źle ukierunkowana oferta 
kulturalna oraz niski stopień integracji społecznej mieszkańców. Głównym problemem o charakterze 
gospodarczym jest niezadowalająca oferta turystyczna, która nie wykorzystuje w pełni potencjału 
turystycznego obszaru. Mieszkańcy problemów upatrują również w niedostatecznym dostępie do 
terenów inwestycyjnych bądź ich nieprzygotowaniu pod inwestycje. Wśród problemów 
architektonicznych/przestrzennych obszaru dominuje degradacja materialna zabytków i innych 
obiektów dziedzictwa kulturowego. Dostrzega się ponadto problem niszczejących budynków oraz 
zaniedbanych terenów zieleni. Dominującym problemem infrastrukturalnym obszaru jest 
niedostateczna liczba miejsc parkingowych. Do problemów tej kategorii badani zaliczyli również 
niedostateczny dostęp do infrastruktury dla rowerzystów oraz niedostateczny stan techniczny 
infrastruktury zdrowotnej i społecznej. 
Największy potencjał obszaru stanowi lokalizacja miejsc/obiektów atrakcyjnych turystycznie. Atutem 
obszaru jest również dostępność terenów możliwych do zagospodarowania oraz wysoki poziom 
aktywności społecznej mieszkańców. 
 


