
 

 

Ankieta dotycząca jakości życia w mieście 
Szanowni Państwo, 
 
Starachowice znalazły się wśród 54 miast z całego kraju, które mają szansę, przy wsparciu ekspertów 
ze Związku Miast Polskich, opracować wieloletni Program Rozwoju Lokalnego oraz otrzymać 
dofinansowanie z tzw. środków norweskich na działania inwestycyjne i społeczne ujęte w programie. 
 
Pierwszym etapem opracowywania projektu jest kompleksowa diagnoza miasta. Chcielibyśmy 
Państwa serdecznie zaprosić do udziału w badaniu dotyczącym jakości życia  
w mieście. Państwa odpowiedzi będą dla nas bardzo ważnym źródłem informacji. Jednocześnie 
zapewniamy, że badanie ma charakter anonimowy i wyniki będą prezentowane jedynie w postaci 
zbiorczych, statystycznych zestawień opinii wielu osób. 

 
1. Czy Twoim zdaniem, ogólne warunki życia mieszkańców w Starachowicach w ciągu 

ostatnich 5 lat: 

a. bardzo się poprawiły 

b. trochę się poprawiły 

c. pozostały bez zmian 

d. trochę się pogorszyły 

e. bardzo się pogorszyły 

f. nie wiem/trudno powiedzieć 

 

2. Oceń warunki życia w Starachowicach w kilku obszarach w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza 

bardzo niską ocenę, a 5 bardzo wysoką ocenę. Prosimy o zaznaczenie odpowiedzi stawiając 

znak „X” przy wybranym stwierdzeniu. 
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a. dostęp do obiektów i terenów sportu i rekreacji 
      

b. jakość komunikacji publicznej 
      

c. 
warunki przemieszczania się samochodem (stan dróg, 
płynność ruchu, możliwości dojazdu, parkowania) 

      

d. warunki przemieszczania się rowerem       

e. 
warunki do przemieszczania się pieszo (stan i czystość 
chodników, bezkolizyjność z rowerzystami, 
bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych) 

      

f. poziom bezpieczeństwa w mieście       

g. 
warunki działania przedsiębiorstw (łatwość w 
zakładaniu i prowadzeniu działalności, przychylność 
władz miasta itp.) 

      

h. rynek pracy (m.in. możliwości znalezienia pracy) 
      

i. czystość i estetyka miasta 
      

j. stan ogólnie pojmowanego środowiska naturalnego 
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k. 
Ilość i stan terenów zielonych (parki, skwery, zieleńce, 
tereny otwarte itp.) 

      

l. 
Dostęp do usług oświatowych dla dzieci (szkoły, 
żłobki, przedszkola) 

      

ł. Dostęp do usług medycznych (szpitale, przychodnie)       

m. 
Jakość usług w urzędach, instytucjach i innych 
jednostkach administracyjnych 

      

n. 
Oferta usług kultury, takich jak kina, teatry, koncerty, 
wystawy itp 

      

 

3. Proszę wskazać trzy określenia, z którymi kojarzą Ci się Starachowice? 

1. ....................................................................... 

2. ....................................................................... 

3. ....................................................................... 

 

4. Jakie Twoim zdaniem są najważniejsze obecnie wyzwania stojące przed Starachowicami? 

Proszę wymienić maksymalnie trzy. 

1. ....................................................................... 

2. ....................................................................... 

3. ....................................................................... 

 

5. Wyobraź sobie Starachowice za 10 lat i wybierz trzy główne kierunki rozwoju miasta.  

a. Starachowice miastem kultury i sztuki, 

b. Starachowice miastem turystyki, 

c. Starachowice miastem biznesu, 

d. Starachowice miastem nauki,  

e. Starachowice miastem nowych technologii, 

f. Starachowice miastem dla rodzin,  

g. Starachowice ośrodkiem sportu, 

h. Starachowice zielonym, ekologicznym miastem, 

i. Starachowice miastem seniorów, 

j. Nie wiem.............................................................  

 

6. Co sądzisz o swoim osiedlu? (Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź). 

a. moje osiedle to dobre miejsce do życia, 

b. moje osiedle nie jest dobrym miejscem do życia, 

c. moje osiedle zmienia się w dobrym kierunku, 

d. moje osiedle od lat się nie zmienia, 

e. jeśli będzie to możliwe, przeprowadzę się z tego osiedla. 

 

7. W jakim stopniu jesteś zadowolony z poszczególnych usług i obiektów na Twoim osiedlu? 

Prosimy o zaznaczenie odpowiedzi na skali od 1 do 3, gdzie: 

„1” – jestem niezadowolony/niezadowolona 

„2” – nie mam zdania 

„3” – jestem zadowolona/ zadowolony 



 

 

 1 2 3 

a. dostępność do sklepów    

b. dostępność do kawiarni i restauracji    

c. ilość placów zabaw dla dzieci    

d. stan techniczny placów zabaw    

e. oświetlenie uliczne    

f. bezpieczeństwo na drodze    

g. miejsca postojowe dla samochodów    

h. ilość terenów zielonych (parki, zieleńce, skwery)    

i. dostępność do komunikacji publicznej    

j. ilość ścieżek rowerowych    

k. stan techniczny chodników    

l. dostępność  do miejsc opieki nad dziećmi (żłobki, 
przedszkola) 

   

ł. dostępność do szkół    

m. dostępność miejsc do spędzania czasu dla młodzieży    

n. wydarzenia kulturalne    

o. sztuka w przestrzeni publicznej    

p. udogodnienia dla osób starszych i niepełnosprawnych    

r. dostępność do terenów rekreacyjnych    

s. obiekty sportowe    

 

8. Co ci najbardziej przeszkadza na Twoim osiedlu? Prosimy o zaznaczenie odpowiedzi 

stawiając znak „X” przy wybranym stwierdzeniu, można zaznaczyć więcej niż jedną 

odpowiedź: 

a. hałas uliczny  

b. szpecenie ścian budynków  

c. chuligaństwo i wandalizm  

d. śmieci na ulicy  

e. zanieczyszczenia/smog  

f. nieprawidłowe parkowanie  

g. zażywanie alkoholu w miejscu publicznym  

h. niebezpieczny ruch drogowy  

i. nierówne płytki na chodnikach  

j. słabo dostępne i widoczne przejścia dla pieszych  

k. rowerzyści na chodnikach  

l. ograniczona dostępność komunikacji publicznej  

Inne, jakie …………………………………………………………… 

9. Czy czujesz się bezpiecznie na Twoim Osiedlu? 

a. tak 

b. nie 

c. nie mam zdania 



 

 

 

10. Jakie relacje sąsiedzkie panują na osiedlu? (Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 

a. ludzie na osiedlu nie znają się zbyt dobrze, 

b. ludzie na osiedlu bardzo dobrze się znają, 

c. ludzie na osiedlu traktują się dobrze, 

d. ludzie na osiedlu nie rozmawiają ze sobą,  

e. ludzie na osiedlu często ze sobą rozmawiają, 

f. ludzie na osiedlu potrafią się zorganizować żeby działać wspólnie w ważnych dla osiedla 

sprawach, 

g. na osiedlu działają lokalni liderzy, 

h. brakuje lokalnych liderów na osiedlu, 

 

11. Które z poniższych działań chciałbyś wprowadzić na swoim osiedlu? (Można zaznaczyć więcej niż 

jedną odpowiedź) 
a. większa dbałość o zieleń ze strony mieszkańców osiedla, 

b. zorganizowanie wydarzenia dla sąsiadów, 

c. działania instytucji publicznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa, 

d. zorganizowanie spotkań lub zajęć ekologicznych. 

e. Inne …………………………………………… 

 

12. W skali od 1 do 10 jak oceniasz porządek (czystość) w Twojej okolicy? (Zakreśl odpowiednią cyfrę) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Źle Bardzo dobrze 
 

13. W skali od 1 do 10 jak oceniasz utrzymanie ulic i chodników? (Zakreśl odpowiednią cyfrę) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Źle Bardzo dobrze 
 

14. W jakim stopniu starasz się oszczędzać energię i dbać o środowisko? 
a. spaceruję i jeżdżę na rowerze, 

b. regularnie sprawdzam ciśnienie w oponach, 

c. segreguję odpady, 

d. kupuję produkty ekologiczne, 
e. nie dbam o środowisko, 
f. inne……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
15. W skali od 1 do 10 jak oceniasz zbiórkę odpadów? (Zakreśl odpowiednią cyfrę) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

źle Bardzo dobrze 
 

 
 

 



 

 

16. Które z poniższych udogodnień oszczędzania energii ma Twój dom/mieszkanie? Prosimy  

o zaznaczenie odpowiedzi stawiając znak „X” przy wybranym stwierdzeniu: 

a. podwójne szyby/ dodatkowe okna  

b. izolacja podłóg  

c. izolacja ścian  

d. zielony dach  

e. fotowoltaika  

f. pompa ciepła  

g. brak  

Inne………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

17. Jak najczęściej poruszasz się po Starachowicach? 

a. pieszo 

b. rowerem 

c. samochodem 

d. komunikacją publiczną 

e. motorem/skuterem 

 

18. Ile samochodów ma Twoje gospodarstwo domowe? 

............................................................................................................................. 

19. Ile rowerów ma Twoje gospodarstwo domowe? 

............................................................................................................................. 

 

20. W jakim stopniu jesteś  zadowolony z tempa i jakości załatwiania spraw urzędowych? 

Prosimy o zaznaczenie odpowiedzi na skali od 1 do 3, gdzie:„1” – jestem 

niezadowolony/niezadowolona, „2” – nie mam zdania, „3” – jestem zadowolona/ 

zadowolony 

 1 2 3 Nie dotyczy 

a. sprawy związane z nieruchomościami     

b. sprawy oświatowe – przedszkole, szkoła     

c. sprawy społeczne – pomoc socjalna     

d. jakości obsługi i uprzejmości pracowników urzędu     

 
METRYCZKA 

PŁEĆ Kobieta   Mężczyzna  
 

 

Wiek  Poniżej 18 lat   

 18–29 lat   

 30–49 lat   

 50–65 lat   

 Powyżej 65 lat   

 
Osiedle……………………………………………………………………. 
 
Ulica……………………………………………………………………….. 


