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Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w ramach konsultacji społecznych 

projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 

Badanie ankietowe dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Mława na lata 2016-2025 (GPRMM) przeprowadzono z wykorzystaniem potrójnie składanej 

ulotki  zawierającej podziękowania Burmistrza Miasta Mława, kalendarz na 2017 roku  

i tygodniowy terminarz.  
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Ankieta została wydrukowana w ilości 4000 egzemplarzy i rozdystrybuowana  

w obszarze rewitalizacji. Wypełniona ankietę można było odesłać pocztą na koszt Miasta 

Mława lub wrzucić do urny w Urzędzie Miasta Mława.  Pięć  osób skorzystało z możliwości 

bezpłatnego przesłanie ankiet do ratusza za pośrednictwem Poczty Polskiej, 78 – wrzuciło 

wypełnione formularze do urny ustawionej przy wejściu do urzędu. Poniża tabela wskazuje jak 

kształtowały się odpowiedzi w 83 zebranych ankietach:  

Pytanie z ankiety  

Odpowiedzi 

TAK NIE   

liczba 

odpowiedzi 

twierdzących  

% 

liczba 

odpowiedzi 

negatywnych 

% 
brak 

odpowiedzi  

1. Czy zaproponowane w GPR 

Miasta Mława na lata 2016-

2025 projekty uważa Pan/Pani 

za odpowiednie do diagnozy? 76 92% 7 8% 0 

2. Czy uważa Pani/Pan 

wszystkie projekty wpisane do 

GPRMM na lata 2016-2025 za 

potrzebne? 71 86% 12 14% 0 

3. Czy Pani/Pan rozważa 

zaangażowanie się w realizację 

przedsięwzięć i projektów 

zapisanych w GPRMM na lata 

2016-2025? 39 47% 38 46% 6 

4.Czy jest Pan/Pani 

mieszkańcem obszaru 

rewitalizacji Miasta Mława? 40 48% 43 52% 0 

 

Blisko połowa ankietowanych zadeklarowała chęć udziału w dalszych pracach 

związanych z wdrażaniem GPRMM. Zdecydowana większość 92% uważa, że zaproponowane 

w Programie projekty są adekwatne do diagnozy przedstawionej w GPRMM. 14 % 
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ankietowanych jest zdania, że nie wszystkie projekty wpisane do GPRMM na lata 2016-2025 

za potrzebne. Dziewięć osób uszczegóławiając odpowiedź wskazało ich zdaniem niepotrzebny 

projekt. W czterech przypadkach podany projekt nie jest zapisany w GPRMM. Zestawienie 

projektów, wskazanych jako niepotrzebne w GPRMM przedstawia tabela poniżej. 

Wskazania ankietowanych dotyczące projektów, 

które nie powinny znaleźć się w GPRMM 
Uwagi 

1. Oświetlenie ul. LOK- mieszkańcy wiedzieli gdzie się 

budują 

Nie dotyczy projektu/przedsięwzięcia 

ujętego w projekcie GPRMM 

2. Wybudowanie chodnika i oświetlenie ul. LOK 

mieszkańcy kupując działki pod budowę wiedzieli, ze 

nie ma chodnika i oświetlenia 

Nie dotyczy projektu/przedsięwzięcia 

ujętego w projekcie GPRMM 

3. Nie pamiętam coś z telewizją Dotyczy projektu nr 16 

4. Krajewo Osiedle wszelkich uroków nadaje się na 

uzdrowisko zadbane wiele pięknych domów 

wypasionych 

Dotyczy projektu nr 24 

5. Oświetlenie osiedla przy ul. LOK - mieszkańcy 

innych ulic czekają dłużej 

Nie dotyczy projektu/przedsięwzięcia 

ujętego w projekcie GPRMM 

6. Oświetlenie i chodnik ul. LOK. Mieszkańcy tej ulicy 

powinni we własnym zakresie zrealizować ten projekt. 

Nie dotyczy projektu/przedsięwzięcia 

ujętego w projekcie GPRMM 

7. Przejeżdżając przez Krajewo rowerem poczułam się 

jak bym  była na wczasach. Niczego więcej na tym 

osiedlu nie trzeba. 

Dotyczy projektu nr 24 

8. Osiedle Krajewo - otoczone lasami, czyste 

powietrze, blisko woda. Dużo pięknych domów 

nowych -starsze odnowione. 

Dotyczy projektu nr 24 

9. Krajewo - mają lasy, wodę osiedle odnowione i 

rozbudowane. Miejsce na rekreację i wypoczynek. 
Dotyczy projektu nr 24 

 

Analiza powyższych uwag interesariuszy przekazanych za pomocą ankiety, wskazuje, 

że:  

• W przypadku 4 uwag dotyczących projektu nr 24 uwagi są niezasadne - wbrew opinii 

czterech ankietowanych osób, przeprowadzona diagnoza wskazała, że osiedle Krajewo 

(podobszar rewitalizacyjny nr 1)  znajduje się w stanie kryzysowym z powodu 

koncentracji negatywnych zjawisk społecznych oraz występowania innych 
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negatywnych zjawisk, zatem jest to obszar,  który zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z 9 

października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.) spełnia warunki 

obszaru zdegradowanego.  Jednocześnie  jest to obszar istotny i ważny dla 

mieszkańców miasta  i rozwoju gminy  -dlatego został  wyznaczony jako obszar 

rewitalizacji, stąd konieczność podejmowania na osiedlu Krajewo działań 

odpowiadających zdiagnozowanym problemom.   

• W przypadku 4 uwag wystąpiło niespełnienie kryterium właściwości - uwagi nie 

dotyczyły projektu zapisanego w GPRMM.  

• Jedna z uwag dotycząca projektu nr 16 była zbyt lakoniczna – pozostaje bez rozpatrzenia.     

 

 

Spośród 83 osób, które wzięły udział w badaniu 40 mieszka na terenie obszaru 

rewitalizacji, 43 – poza nim. 

 

Opracowanie: 

Magdalena Cecelska, Magdalena Grzywacz, Anna Sokołowska  

 

 

 


