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BADANIE SONDAŻOWE 

 „Rewitalizacja Rynku w Koniecpolu” 
 

A N K I E T A 
 

Ankieta służy poznaniu Państwa opinii na temat Rynku 

w Koniecpolu. Każda osoba biorąca udział w badaniu sondażowym może 

przedstawić swoją opinię na temat planowanych zmian i zasugerować 

kierunek, w jakim powinien podążać projektant. 

 

Uprzejmie prosimy o wypełnianie ankiet do dnia 17 marca br. 

 

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 

 

1. Jak często jest Pani/Pan na Rynku w Koniecpolu?  

      Codziennie 

      Kilka razy w tygodniu 

      Raz w tygodniu 

      Kilka razy w miesiącu 

      Raz w miesiącu 

      Raz na pół roku 

      Raz na rok 

                 Wcale 

 

2. W jakim celu udaje się Pani/Pan na Rynek w Koniecpolu?  

      Zakupy 

      Rekreacja i wypoczynek 

      Parkowanie 

      Uczczenie miejsc pamięci 

          Inne, jakie?………………………………………………………………………. 

          ……………………………………………………………………………………. 

 

  



3. Jak Pani/Pana zdaniem jest postrzegany Rynek w Koniecpolu przez 

mieszkańców miasta i gminy Koniecpol?  

 Bardzo dobrze 

 Raczej dobrze 

 Raczej źle 

 Zdecydowanie źle 

 Nie wiem/Trudno powiedzieć 

 

4. Które z problemów dostrzega Pani/Pan na Rynku? (Proszę wskazać 

maksymalnie sześć odpowiedzi) 

 

 Zły stan dróg i chodników 

 Niedostateczna liczba miejsc parkingowych 

 Zły stan techniczny elementów małej architektury (ławek, koszy na 

         śmieci) 

      Niedostateczna ilość elementów rekreacyjnych i wypoczynkowych (np. 

         pawilonów koncertowych, przestrzeni z ławkami i stolikami) 

 Niedostateczny dostęp do infrastruktury dla rowerzystów (stojaki na 

         rowery, tablice informacyjne) 

 Niedostateczne oświetlenie Rynku  

      Niszczejące/zniszczone miejsca pamięci 

 Zaniedbana i nieużyteczna fontanna 

 Niedostateczne wyposażenie i brak ogrodzenia placu zabaw 

 Mało estetyczna przestrzeń publiczna (reklamy, graffiti)  

 Brak toalety publicznej 

      Brak ogródków letnich, kawiarni sezonowych 

 Zbyt mała ilość drzew, trawników, kwietników, rabat, krzewów 

 Nieprawidłowy dobór gatunków roślin i zaniedbana zieleń istniejąca 

 Brak wyposażenia proekologicznego – budek lęgowych dla ptaków,    

         poidełek 

 Inne, jakie?………………………………………………………………… 

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

 

5. Czy Rynek w Koniecpolu wymaga rewitalizacji? 

 

      Zdecydowanie tak 

      Raczej tak 

      Nie wiem 

      Zdecydowanie nie 

 

6. Co powinno być najistotniejszym elementem modernizacji Rynku? (Można 

wybrać kilka odpowiedzi). 

 

      Poprawa estetyki i funkcjonowania 

      Poprawa bezpieczeństwa 

      Stworzenie stref do rekreacji i wypoczynku 

      Stworzenie lepszych warunków dla pieszych 

 Inne, jakie?………………………………………………………………… 



7. Jakie działania na Rynku wskazałaby Pani/Pan jako potrzebne? (Proszę wskazać 

maksymalnie pięć odpowiedzi) 

 

 Remont nawierzchni, powiększenie strefy parkingowej 

 Pielęgnacja istniejącego drzewostanu i wykonanie nowych nasadzeń 

 Wyposażenie terenu w nowe elementy małej architektury, tj. pergole,   

         ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne 

 Wyposażenie terenu w elementy proekologiczne, tj. budki lęgowe dla 

         ptaków, poidełka 

 Budowa toalety publicznej 

 Przebudowa placu zabaw – wyposażenie w nowe elementy, ogrodzenie 

         placu 

 Urządzenie miejsca prozdrowotnego z tężnią 

      Stworzenie miejsc dla ogródków letnich, kawiarni sezonowych wraz z 

         segmentami zasilającymi w energię elektryczną, wodę i odprowadzenie 

         ścieków 

 Poprawa oświetlenia parku, stworzenie iluminacji świetlnych, 

         montaż reflektorów wpuszczonych w posadzkę Rynku  

 Renowacja istniejącego pomnika 

 Budowa „zielonego” przystanku autobusowego – ściany przystanku 

         pokryte roślinnością  

      Przebudowa istniejącej fontanny – zmiana na efektowną fontannę wraz 

         z iluminacją, 

 Budowa pawilonu koncertowego 

     Budowa sezonowej sceny z zapleczem i zieloną kurtyną zabezpieczającą 

        przed ruchem ulicznym  

 Inne, jakie?………………………………………………………………… 

 

          

 

Ogólne uwagi, opinie: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………

………………………………………………………………………………………….………………………………........................………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

  



Dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety. 

 
Płeć: 

 Kobieta 

 Mężczyzna 

Wiek: 

 18-29 lat 

 30-59 lat 

 60 lat i więcej 

Miejsce zamieszkania: 

 Miasto Koniecpol 

 Miejscowość z gminy Koniecpol 

 Nie mieszkam w mieście i gminie Koniecpol  

 

 


