
ANKIETA  
DOTYCZĄCA KIERUNKÓW ROZWOJU  

OSTROWI MAZOWIECKIEJ 
 

 
Drodzy Mieszkańcy!  
 
Chcemy sięgnąć tym razem po środki z Funduszy norweskich i EOG na lata 2014 
- 2021. By wystartować w konkursie potrzebujemy dokładnej analizy potrzeb 
w mieście. Czym więcej ankiet i opinii dostarczą nam mieszkańcy tym większe 
szanse na wygranie 1 etapu. Prosimy o pomoc i Państwa zaangażowanie. 
 
Ankieta zajmie Ci około 6 minut, a TWOJE odpowiedzi pomogą nam wyznaczyć 
KIERUNEK. 

 
1. Płeć respondenta 

o Kobieta 
o Mężczyzna 

 
2. Wiek respondenta 

o poniżej 18 lat 
o 18 – 24 lata 
o 25 – 34 lata 
o 35 – 44 lata 
o 45 – 54 lata 
o 55 – 64 lata 
o 65 i więcej lat 

 
3. Od ilu lat mieszka Pan/Pani w Ostrowi Mazowieckiej? 

o do 1 roku 
o 1-3 lata 
o 3-6 lat 
o 6-10 lat 
o 10-20 lat 
o powyżej 20 lat 

 
4. Proszę zaznaczyć czy poprzednio mieszkał(a) Pan/Pani w miejscowości: 

o mniejszej 
o większej 
o nie dotyczy 

 
 



5. Jak Pani/Pan ocenia miasto z punktu widzenia warunków życia 
od 1 – bardzo zły do 5 – bardzo dobry lub nie jestem w stanie ocenić.   
 

 
bardzo 

zły 
1 

2 3 4 
bardzo 
dobry 

5 

nie 
jestem 

w stanie 
ocenić 

1. Stan środowiska naturalnego       

 jakość powietrza       

 stan terenów zielonych       

 dostęp do wodnych zbiorników rekreacyjnych       

 stan kanalizacji i wodociągów w mieście       

2. Funkcjonujące programy społeczne        

 dostępność miasta i infrastruktury dla osób niepełnosprawnych 
i wykluczonych 

      

 stan budownictwa socjalnego       

 stan bezrobocia i ubóstwa       

 oferta dla seniorów       

 oferta edukacyjno-rozwojowa dla dzieci i młodzieży       

3. Stan rozwoju gospodarczego       

 ilość ofert pracy       

 stan i ilość placówek handlowych i usługowych       

4. Stan zagospodarowania miasta       

 stan ulic w centrum miasta       

 stan ulic poza centrum miasta       

 rozwiązania komunikacyjne w mieście       

 połączenia komunikacyjne z innymi miejscowościami       

 dostosowanie centrum miasta jako ośrodka funkcjonowania 
życia społecznego 

      

 bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów       

5. Stan wykorzystania nowoczesnych technologii w zarządzaniu 
miastem 

      

6. Stan finansów miasta       

 wykorzystywanie w mieście środków unijnych       

7. Oferta kulturowa, sportowa i rekreacyjna dla mieszkańców       

 jakość wydarzeń kulturalnych i sportowych w mieście       

 wykorzystanie centrum miasta do wydarzeń kulturalnych       

 wykorzystanie centrum miasta do wydarzeń sportowych       

8. Stan administracji publicznej       

 dostępność do informacji urząd-obywatele       

 poziom standardów obsługi obywateli w urzędzie       

 poziom udziału mieszkańców w procesach współdecydowania i 
współzarządzania miastem 

      

 korzystanie z budżetu obywatelskiego       

9. Stan bezpieczeństwa w mieście       

10. Stan oferty gastronomicznej i hotelowej w mieście       

 
 

6. Jak generalnie ocenia Pan(i) Ostrów Mazowiecką jako miejsce do życia? 
 

o bardzo 
źle 

o raczej 
źle  

o raczej 
dobrze 

o bardzo 
dobrze 

o trudno 
powiedzieć 

 
 



7. Proszę wskazać najważniejsze kierunki rozwoju w mieście zaznaczając odpowiednią kratkę 
według oceny: od 1 – w ogóle nie ważne do 5 bardzo ważne. 
 

 w ogóle 
nie ważne 

1 
2 3 4 

bardzo 
ważne 

5 

Remonty i budowa dróg      

Budowa infrastruktury około drogowej - chodniki i ścieżki rowerowe      

Rozbudowa połączeń komunikacyjnych z innymi miejscowościami      

Nowe tereny zielone w mieście      

Rewitalizacja centrum miasta i okolic      

Stworzenie centrum miasta dostępnego dla mieszkańców       

Poprawa bezpieczeństwa publicznego      

Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej      

Poprawa stanu środowiska naturalnego      

Stworzenie i rozbudowa miejsc rekreacyjno-integracyjnych      

Budowa i modernizacja budynków oświatowych (szkół, przedszkoli)      

Budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych      

Tworzenie warunków do rozwoju budownictwa mieszkaniowego      

Umożliwianie rozwoju usług gastronomiczno-hotelarskich      

Rozbudowa budownictwa socjalnego      

Zwiększanie pomocy socjalnej dla najuboższych      

 
Inne kierunki rozwoju, wymień:  ……………………………………………………………………………………………… 
 

8. Proszę wskazać trzy najważniejsze działania na terenie Ostrowi Mazowieckiej, na które 
powinny być w pierwszej kolejności wydatkowane środki z Funduszy norweskich i EOG na 
lata 2014 - 2021. 
 

1.  
 

2.  
 

3.  
 

 
9. Jakich miejsc jest za mało na terenie Ostrowi Mazowieckiej? Proszę wskazać max. 3 takie 

miejsca. 
 
a. Wyróżniające atrakcje turystyczne 
b. Kawiarnie i puby 
c. Miejsc rozrywki dla młodzieży 
d. Place zabaw dla dzieci 
e. Centra handlowe, supermarkety 
f. Biblioteki  
g. Ścieżki rowerowe 
h. Otwarte punkty dostępu do Internetu HOT SPOT 
i. Zagospodarowane tereny nad stawem 
j. Parki i skwery 
k. Kluby seniora/domy dziennego pobytu dla seniorów 
l. Hotele i pensjonaty 
m. Tereny inwestycyjne 
n. Infrastruktura sportowo-rekreacyjna np. boiska, hale sportowe, baseny, otwarte siłownie   
o. Inne …………………………………………. 

 
DZIĘKUJEMY ZA POŚWIĘCONY CZAS! 


