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WPROWADZENIE 

Raport został opracowany zgodnie z zapisami ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 

roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777), która określa zasady oraz tryb przygotowania, prowadzenia 

i konsultacji Gminnego Programu Rewitalizacji. 

Zgodnie z art. 3, ust 1 ustawy zadaniem własnym gminy jest przygotowanie, koordynowanie 

i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej przeprowadzenie. Celem 

strategicznym rewitalizacji jest poprawa jakości życia mieszkańców obszarów 

zdegradowanych, ożywienie społeczne i gospodarcze miasta, zwiększenie potencjału 

turystycznego i kulturalnego terenów zdegradowanych poprzez odnowę zdegradowanych 

obszarów miejskich. Działania rewitalizacyjne prowadzone są we współpracy z lokalną 

społecznością. To mieszkańcy sami mają tworzyć proces rewitalizacji a miasto ma stworzyć 

takie warunki, by mieszkańcy mieli możliwość partycypacyjnego współdecydowania  

o rewitalizacji. W rewitalizacji najważniejszy jest człowiek, to on ma tchnąć życie w nieco 

mniej aktywne i zaniedbane tereny miejskie. 
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Art. 2, ust. 1 ustawy o rewitalizacji określa, iż proces rewitalizacji musi być prowadzony 

w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, 

przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy 

rewitalizacji. Rewitalizacja to system działań mających na celu przywracanie do życia 

i zrównoważony rozwój określonych terenów i obszarów, które utraciły dotychczasowe funkcje 

społeczne czy gospodarcze. To wyprowadzenie danego obszaru ze stanu kryzysowego poprzez 

usunięcie albo złagodzenie zjawisk, które spowodowały jego degradację. Przedmiotem działań 
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rewitalizacyjnych są obszary kryzysowe- środowiska, miejsca, fragmenty miasta, które 

wyraźnie „odstają na niekorzyść od innych, znajdują się w regresie, nie najlepiej się tam żyje, 

są niechętnie odwiedzane, zazwyczaj mało bezpieczne i mało atrakcyjne.” 

Zgodnie z art. 14, ust. 1 i 2 ustawy o rewitalizacji Gmina Miejska Rumia opracowała projekt 

„Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Rumia na lata 2017-2030”.                 

W projekcie wskazano, iż zabudowa mieszkaniowa z podstawową obsługą mieszkańców 

(funkcja o znaczeniu lokalnym) oraz usługi takie jak handel, biznes oraz obsługa turystyki 

(funkcja o znaczeniu ponadlokalnym) mają istotne znaczenie dla procesu rewitalizacji, gdyż z 

jednej  strony zapewnią odpowiednie warunki życia mieszkańcom a z drugiej strony 

uatrakcyjnią wymienione podobszary pod względem gospodarczym.  

W ramach określonych kierunków rozwoju dla poszczególnych podobszarów wskazano 

następujące strefy funkcjonalne: 

 ZAGÓRZE  

 tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej- ekstensywnej,  

 tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej- intensywnej,  

 pasma usługowe strefy przewidywanych przekształceń, (w tym rejon dopuszczenia 

lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni powyżej 

2000m2), tereny zieleni.  

 TOWAROWA  

 tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej – ekstensywnej,  

 tereny zabudowy produkcyjno – usługowo – składowej. 

 STARA RUMIA 1 

 tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej - ekstensywnej,  

 tereny zabudowy usługowej (usługi ponadlokalne), pasma usługowe, 

 strefy przewidywanych przekształceń (w tym rejon dopuszczenia lokalizacji 

wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000m2), 

tereny zieleni. 

Rewitalizacją, zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej Rumia na lata 

2017-2030, objęto 255,15 ha. ,co stanowi 15,46% powierzchni całej Rumi. Na terenach tych 
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mieszka 5504 mieszkańców, co stanowi 13,33% mieszkańców całej Rumi. Celem 

strategicznym rewitalizacji jest stworzenie przestrzennych warunków do jakościowego  

i zrównoważonego rozwoju miasta oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Proces 

rewitalizacyjny ma na celu wyprowadzenie danego obszaru ze stanu kryzysowego poprzez 

usunięcie zjawisk, które spowodowały jego degradację.  

Rewitalizacja to nie są pojedyncze inwestycje takie jak remont linii kolejowej, przebudowa 

budynku czy otwarcie nowego przedsiębiorstwa. Rewitalizacja to proces ciągły, którego nie 

prowadzi wyłącznie Gmina, udział w niej biorą interesariusze, którymi mogą być podmioty 

publiczne, prywatne, organizacje pozarządowe, a przede wszystkim mieszkańcy.  

Konsultacje projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Rumia na lata 

2017-2030” prowadzone były w formie:  

1) Zbierania uwag i/lub propozycji w wersji papierowej lub elektronicznej za pomocą 

formularza uwag do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji   

2) Zbierania uwag ustnych oraz ankiet przez pracowników Urzędu Miasta Rumi, oraz w 

siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi  

3) Warsztatu, spotkania ze wszystkimi interesariuszami w dniu 6 lutego 2017 r. w 

Urzędzie Miasta Rumi  

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach zgodnie z ogłoszeniem o rozpoczęciu konsultacji 

społecznych, wydanym przez Burmistrza Miasta Rumi byli interesariusze, w szczególności: 

mieszkańcy obszaru rewitalizacji i mieszkańcy gminy oraz właściciele, użytkownicy wieczyści 

nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi na obszarze 

rewitalizacji, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa 

budownictwa społecznego, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze 

gminy działalność gospodarczą, społeczną, organy władzy publicznej, inne organy władzy 

publicznej realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.  

Zgodnie z art. 6, ust. 3 ustawy o rewitalizacji udział w konsultacjach miał formę otwartą. 

Poinformowano o  konsultacjach poprzez:  

1. plakaty - zamieszczono na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta oraz w siedzibie Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej, 
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2. publikacje w lokalnej prasie,  

3. publikacje w BIP oraz na  stronie http://um.rumia.pl/rewitalizacja/ 

4. wiadomości e-mail - informacje za pomocą poczty elektronicznej m.in. do radnych, 

Komitetu Rewitalizacji, Zespołu ds. rewitalizacji, 

5. publikacje na profilu miasta w portalu społecznościowym Facebook,  

6. system SISMS - bezpośrednie powiadomienie mieszkańców w formie sms, e-mail. 

 

Na podstawie art. 6, ust. 7, po zakończeniu każdej z form konsultacji społecznych opracowuje 

się informację podsumowującą jej przebieg, zawierającą dane o miejscu i czasie jej 

przeprowadzenia i omówienie jej przebiegu, w przypadku formy, o której mowa w ust.3 pkt 1 - 

również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. 

Spotkanie z mieszkańcami miało miejsce 6.02. 2017 r. w Urzędzie Miasta, który leży 

rewitalizowanym obszarze. O godz. 16.00 spotkanie otworzyła Agnieszka Rodak Naczelnik 

Wydziału Rozwoju Miasta.  

                 

Następnie głos zabrał przedstawiciel wykonawcy – Andrzej Brzozowy, który w czasie 15 

minutowej prezentacji przedstawił główne założenia rewitalizacji w Rumi. Omówił 

najważniejsze kierunki  rewitalizacji. 

 

http://um.rumia.pl/rewitalizacja/
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Następnie zebrani mieszkańcy wystosowali pytania w zakresie prac związanych z remontami 

części wspólnych budynków na osiedlu Zagórze. Odpowiedzi udzielała p. Katarzyna Bielińska 

Naczelnik  Wydziału Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska. Omówiła 

założenia rewitalizacji osiedla. Agnieszka Robak – kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych 

przedstawiła inne zadania, przewidywane w ramach rewitalizacji. Odpowiadała na temat innych 

podobszarów rewitalizacji w Rumi Zagórze, Towarowa i Stara Rumia 1.  

Podczas spotkania interesariusze otrzymali ankiety, formularze uwag oraz projekt Gminnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Rumia na lata 2017-2030. Zebrani zostali również 

poinformowani, gdzie można pobrać dokumenty i zapoznać się z informacjami na temat 

rewitalizacji. Większość zebranych stanowiła grupa mieszkańców osiedla Zagórze. 

 

Następnie zaproszono zebranych do zadawania pytań i zabrania głosu w dyskusji. 

W spotkaniu wzięło udział 32 osoby, potwierdzone na załączonej do raportu liście obecności. 
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UWAGI INTERESARIUSZY ZEBRANE W TRAKCIE SPOTKANIA: 

1. Mieszkaniec poddał pod wątpliwość czy zaproponowane działania prospołeczne np. Klub 

Integracji Społecznej Zagórzak czy Centrum Usług Społecznych są wystarczającym 

sposobem zmniejszenia ubóstwa wśród społeczeństwa. 

Stanowisko Gminy Miejskiej Rumia: proces rewitalizacji łączy w sobie działania 

infrastrukturalne jak i dotyczące pracy z lokalną społecznością, wspierania osób i rodzin, by 

zaczęły lepiej funkcjonować i radzić sobie w życiu codziennym. Z doświadczenia innych miast 

i regionów wiemy, iż takie działania dają szanse na sukces. Proces rewitalizacji to nie tylko 

poprawa wyglądu architektury, ale przede wszystkim proces społeczny. 

2. W GPR za mało jest propozycji pobudzenia przedsiębiorczości na terenach objętych 

rewitalizacją. Brakuje koncepcji jak nakłonić przedsiębiorców do inwestowania na tych 

terenach, gdyż jak wiadomo praca jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na 

wychodzenie społeczeństwa z ubóstwa. 

Stanowisko Gminy Miejskiej Rumia: Obszar zdegradowany obejmuje tereny w większości 

zamieszkałe, ponieważ jednym z kluczowych czynników, które analizowano do wyłonienia 

obszaru, jest czynnik społeczny. Jednocześnie Gmina prowadzi intensywne działania, 

zmierzające do utworzenia kompleksowej oferty inwestycyjnej, która będzie w większości 

zlokalizowana poza terenem do rewitalizacji – więc nie została ujęta w GPR.  

3. Mieszkaniec poddał pod wątpliwość czy budowa przystanku SKM Rumia Janowo lub 

budowa nowego ratusza łączą się z GPR w trzech wskazanych podobszarów. 
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Stanowisko Gminy Miejskiej Rumia: Rewitalizacja to proces, który przebiega nie tylko  na 

wyznaczonym, zdegradowanym obszarze. To również inne działania na terenach sąsiednich, 

inwestycje, które mają na celu pobudzić obszar i umożliwić mu wyjście z kryzysu. Budowa 

przystanku SKM Janowo oraz, nowego rozwiązania komunikacyjnego pozwoli na integrację 

przestrzenną dwóch części miasta - północnej i południowej, co ma również istotne znaczenie 

dla mieszkańców obszaru zdegradowanego..  

Cel strategiczny wg. uczestnika spotkania jest zbyt ogólnikowy i nie ma w nim odniesienia 

do samego procesu rewitalizacji. Natomiast plan realizacji celów jest zbyt obszerny. 

Stanowisko Gminy Miejskiej Rumia: obszerność i wielowątkowość GPR wynika z tego, iż GPR 

uwzględnia wykonalność projektu do roku 2030. Natomiast sam dokument jest permanentnie 

uszczegółowiany poprzez cele i kierunki działań. 

W konsultacjach społecznych dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej 

Rumia na lata 2017-2030 wzięło w sumie udział 32 osoby. Formularze uwag i ankiety wpłynęły 

drogą tradycyjną, mailową do Referatu Funduszy Zewnętrznych Wydziału Rozwoju Miasta. 

Uwagi i opinie w formie telefonicznej nie wpłynęły. Wypełniono 19 ankiet, wpłynęły 2 opinie, 

4 formularze uwag i 1 uwaga ustna do Agnieszki Robak, Kierownika Referatu Funduszy 

Zewnętrznych. 

 

PODSUMOWANIE UWAG Z FORMULARZY UWAG ORAZ UWAGI I OPINIE, 

KTÓRE WPŁYNĘŁY DROGĄ MAILOWĄ.  

Tabela nr 1 

INTERSARIUSZ I  

 
Mieszkaniec obszaru rewitalizacji  

ul. Kombatantów 23 

teren Zagórze:  
 podniesienie standardu bytowego osób żyjących w ubóstwie, 

 podniesienie jakości mieszkań i warunków socjalno-

bytowych mieszkań, 

 brak parkingów, 

 mała ilość placów zabaw  dla dzieci, 

 brak miejsca do rekreacji i integracji dla mieszkańców, 

 ul. Kombatantów: poprawa stanu technicznego klatek 

schodowych, ocieplenie strychu, wymiana okiem  

 w pomieszczeniach piwnicznych, ocieplenie budynków. 
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Stanowisko Gminy Miejskiej 

Rumia  

 

Główny projekt rewitalizacyjny uwzględnia kompleksowe 

działania, by poprawić jakość życia mieszkańców                           

i integrację mieszkańców Zagórza. 

 

Termomodernizacja budynku przy ul. Kombatantów 23 

oraz propozycja rozwiązań technologicznych została 

przekazana do komórki odpowiedzialnej za zasób 

mieszkaniowy. 

 

INTERSARIUSZ II  

  
Radna Miasta Rumi  

 

teren Towarowa: 

 wpisanie terenu Strzelnicy znajdującej się na styku lasu i ul. 

Strzeleckiej, z wykorzystaniem na imprezy integracyjne dla 

mieszkańców, 

 połączenie strzelnicy utwardzonym traktem leśnym z Górą 

Markowca, 

 utwardzenie ścieżki leśnej od strzelnicy do granic miasta 

Rumi lub do ul. Zbychowskiej, 

 montaż przyrządów do ćwiczeń na w/w trasie, 

 zwiększenie węzłów komunikacyjnych, by łatwiej dostać się 

na druga stronę miasta. 

 

Stanowisko Gminy Miejskiej 

Rumia  

 

Odnośnie dróg GPR w projekcie dodatkowym zakłada budowę 

ul. Harcerskiej, Zbychowskiej, Wysokiej, Białej i Kapitańskiej. 

Inne działania dotyczą poprawy infrastruktury ruchu pieszego             

i rowerowego. 

 

Inwestycja strzelnicy będzie rozpatrywana w kolejnym etapie 

działań rewitalizacyjnych.  

Kompleksowa inwestycja z infrastrukturą sportową dla 

mieszkańców planowana jest na nieodległym Wzgórzu 

Markowca, więc nie przewiduje się na terenie Towarowej 

montażu przyrządów do ćwiczeń.  

 

Zwiększenie liczby węzłów komunikacyjnych jest uwzględnione             

w GPR. 

 

INTERSARIUSZ III 

 
Mieszkaniec gminy poza obszarem 

rewitalizacji 

 

 

Formularz uwag dotyczący konsultacji społecznych w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej 

Rumia 2017-2030 złożony bez uwag. 

INTERSARIUSZ IV 

 
Mieszkaniec obszaru rewitalizacji 

teren Towarowa:  

 zagospodarowanie Wzgórza Markowce poprzez utworzenie 

sztucznego stoku narciarskiego, 

 odbudowanie stanowisk artyleryjskich.  
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Stanowisko Gminy Miejskiej 

Rumia  

 

Jeśli chodzi o stok narciarski na Wzgórzu Markowca studium 

wykonalności nie przewiduje takiego zagospodarowania terenu, 

gdyż brak jest możliwości technicznych oraz przestrzennych do 

takiego przedsięwzięcia. Gmina nie jest właścicielem gruntów, 

które musiałby zajmować obiekt. 

 

Natomiast jeśli chodzi o stanowiska artyleryjskie GPR 

uwzględnia ich odbudowę. 

 

INTERSARIUSZ V 

 
Jednostka samorządu terytorialnego 

 

Zgłoszono merytoryczne uwagi co do zapisów w projekcie  

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Rumia 

2017-2030, poprzez zamianę słowa „testów” na   

„sprawdzianów” oraz uwzględnienie właściwej pisowni nazw 

dwóch placówek oświatowych. 

 

Stanowisko Gminy Miejskiej 

Rumia  

 

Uwagi przekazano do wprowadzenia. 

INTERSARIUSZ VI 

 
Mieszkaniec gminy z poza obszaru 

rewitalizacji 

Prośba o objęcie Gminnym Programem Rewitalizacji również 

Starej Rumi. 

Stanowisko Gminy Miejskiej 

Rumia  

 

Obszar Stara Rumia 1, został również uwzględniony w 

Gminnym Programie Rewitalizacji. Obszar Stara Rumia1 został 

opisany w celach i poszczególnych przedsięwzięciach GPR. 

 

INTERSARIUSZ VII 

 

Mieszkaniec obszaru rewitalizacji 

 

Organizacja miejsca dla harcerzy – harcmistrz ZHR 

uwaga ustna. 

 

Stanowisko Gminy Miejskiej 

Rumia  

 

Trwają prace związane z uzgodnieniami organizacji miejsca dla 

harcerzy. 

PODSUMOWANIE ANKIET 

Ankieta dotycząca Konsultacji społecznych prowadzonych w ramach opracowywania 

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Rumia na lata 2017-2030 została 

udostępniona mieszkańcom w dniu 18 stycznia 2017 roku na głównej stronie Urzędu Miasta 

Rumi w zakładce „ Rewitalizacja” wraz z Zarządzeniem Burmistrza, oraz na stronie BIP 

Urzędu Miasta.  

W trakcie prowadzonych badań ankietowych wpłynęło łącznie 19 ankiet. 
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Prowadzone badania ankietowe miały charakter anonimowego zestawu pytań. Ankieta miała 

na celu określenie działania w sferze społeczeństwa, gospodarki, przestrzenno-funkcjonalnej i 

technicznej zmierzające  do wyprowadzenia obszaru z sytuacji kryzysowej oraz stworzenie 

warunków do dalszego jego rozwoju. Ankieta miała odzwierciedlać rzeczywistą koncentrację 

zjawisk negatywnych i problemów mieszkańców oraz pozostałych interesariuszy w Rumi. 

Dane z analizy ankiet będą miały istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego w szczególności 

miejsc, które wymagają szczególnej troski oraz ustalenie mechanizmów włączania 

mieszkańców lub grup aktywnych na terenie rewitalizowanym. 

 

Podsumowanie wyników ankiet przedstawia poniższa analiza. 

 

Tabela nr 2 

Pytanie nr 1. Jakie są Pana(i) zdaniem główne problemy Gminy Miejskiej Rumia ?  
Prosimy o zaznaczenie najwyżej trzech najistotniejszych problemów. 

 

Lp. Zagadnienie 

Liczba 

odpowiedzi 

 Wartość 

% 

1. Bezrobocie 1 1,79% 

2. Ubóstwo  1 1,79% 

3. Zły stan zdrowia mieszkańców 2 3,57% 

4. Zła sytuacja mieszkaniowa (ilość i jakość mieszkań) 4 7,14% 

5. Patologie społeczne (alkoholizm, narkomania, przemoc) 7 12,50% 

6. 

Wadliwa lub niewystarczająca infrastruktura publiczna (stan dróg i 

ciągów pieszych, oświetlenie miejskie, oznakowanie, ilość i stan 

śmietników w przestrzeni publicznej itp.) 9 16,07% 

7. 

Ograniczone możliwości odpoczynku i rekreacji (brak ścieżek 

rowerowych, terenów zielonych , obiektów sportowo-

rekreacyjnych, placów zabaw) 3 5,36% 

8. 

Brak oferty kulturalnej, rozrywkowej i sportowej dla osób w 

różnym wieku 4 7,14% 
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9. Niewykorzystane walory naturalne miasta/ miejscowości 5 8,93% 

10. Brak zaangażowania mieszkańców w życie miasta/ miejscowości 7 12,50% 

11. Niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców 4 7,14% 

12. Niski poziom dochodu 4 7,14% 

13. Zanieczyszczenie środowiska 3 5,36% 

14. Inne (jakie? )dwie uwagi o brak centrum miasta 2 3,57% 

Łącznie 56 100,00% 

Źródło: opracowanie własne 

   
Ankietowani wskazali, iż głównym problemem na terenach przeznaczonych do rewitalizacji 

jest wadliwa lub niewystarczająca infrastruktura publiczna czyli stan dróg i ciągów pieszych, 

oświetlenie miejskie, oznakowanie, ilość i stan śmietników w przestrzeni publicznej itp.,  co 

stanowi, aż 16,07%  wskazań. Kolejnymi sprawami, na które zwracają uwagę mieszkańcy jest 

problem alkoholizmu, narkomanii i przemocy wśród społeczeństwa zamieszkującego teren 

objęty rewitalizacją oraz ich brak zaangażowania w życie miasta/miejscowości. Stanowią one 

12,50% wskazań. Problemem jest także niewykorzystane walory naturalne miasta/ miejscowości 

(8,93%) oraz zła sytuacja mieszkaniowa (ilość i jakość mieszkań), stanowiąca 7,14% wskazań. 

Pozostałe kluczowe problemy wymieniane w ankiecie były w dalszej kolejności.  

 

 

Tabela nr 3 

Pytanie nr  2.  Jakie działania podejmowane w Gminie Miejskiej Rumia poprawiłyby jakość życia Pana(i) 

lub Pańskiej rodziny?   

Prosimy zaznaczyć nie więcej niż trzy najistotniejsze działania.  

 

 

Lp. Zagadnienie 

Liczba 

odpowiedzi 

 Wartość 

% 

1. 

Zwiększenie ilości parków, skwerów i innych terenów 

zielonych 3 6,52% 

2. 

Wygodne i funkcjonalne chodniki i poprawa stanu technicznego 

dróg, poprawa oświetlenia ulicznego 7 15,22%  
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3. 

Budowa obiektów rekreacji i wypoczynku (boisko, plac zabaw 

itp.) 3 6,52% 

4. 

Utrzymanie czystości i porządku w gminie na wysokim 

poziomie  4 8,70% 

5. Lepsza oferta spędzenia czasu wolnego dla dzieci i dorosłych 4 8,70% 

6. Zwiększenie bezpieczeństwa w mieście/ miejscowości 4 8,70% 

7. 

Wprowadzenie ograniczeń ruchu na lokalnych drogach 

(ograniczenie prędkości, progi zwalniające) 5 10,87% 

8. Podniesienie jakości usług medycznych oraz ich dostępności 10 21,74% 

9. Lepsza oferta edukacyjna szkół, dostęp do przedszkoli 0 0,00% 

10. Aktywizacja zawodowa mieszkańców 5 10,87% 

11. Wzrost przedsiębiorczości 1 2,17% 

Łącznie 46 100,00% 
 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

   
Na pierwszy plan wysuwa się potrzeba podniesienia jakości usług medycznych oraz ich 

dostępności (21,74%  wskazań). 15,22% wskazań dotyczy potrzeby w zakresie zwiększenia 

poprawy jakości chodników i poprawa stanu technicznego dróg, poprawa oświetlenia ulicznego, 

a także 10,87%  wskazuje na potrzebę wprowadzenia ograniczeń ruchu na lokalnych drogach 

poprzez ograniczenie prędkości oraz budowę progi zwalniających. Pozostałe potrzeby wymieniane 

w ankiecie były w dalszej kolejności.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt pt. „ Rumia – Rozwój Usług Miasta, Integracja i Aktywizacja – Lokalny Program Rewitalizacji obszarów 
zdegradowanych w Rumi” realizowany jest przy współfinansowaniu środków  Unii Europejskiej w ramach 

Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020. 

 
Sporządził: Agnieszka Robak 
Zatwierdził: Agnieszka Rodak 

Tabela nr 4 

Pytanie nr 3. Jak ocenia Pan(i) wsparcie rodzin z problemami (patologia, uzależnienie, bieda). 

Prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź. 

 

Lp. Zagadnienie 
Liczba 

odpowiedzi 
Wartość %  

1. 

Bardzo dobrze- nie ma problemu z dostępem do wsparcia 

rodzin z problemami 0 0,00% 

2. Dobrze- wsparcie jest wystarczające 7 41,18% 

3. 

Średnio- wsparcie dla rodzin z problemami jest na niskim 

poziomie 8 47,06% 

4. Źle- brak wystarczającego wsparcia rodzin z problemami 2 11,76% 

Łącznie 17 100,00% 
Źródło: opracowanie własne 

 

Ankietowani wskazali, iż wsparcie dla rodzin z problemami jest na niskim poziomie (47,06% 

wskazań). Pozostałe oceny wymienione w ankiecie były w dalszej kolejności. 
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Wykres nr 1  

Opracowanie: źródło własne 

 

Pytanie nr 4. Jak ocenia Pan(i) pomoc instytucji w znalezieniu pracy i w walce z bezrobociem. 
Prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź  
 

Tabela nr 5 

 

Lp. Zagadnienie 
Liczba 

odpowiedzi 
 Wartość % 

1. 

Bardzo dobrze- odpowiednie instytucje spełniają dobrze swoją 

rolę w tym zakresie 0 0,00% 

2. 

Dobrze- przypuszczam, że osoby potrzebujące wsparcia je 

otrzymują 5 29,41% 

3. 

Średnio- nie zawsze można liczyć na skuteczną pomoc 

instytucji w znalezieniu pracy i w walce z bezrobocie, 

proponowane wsparcie nie zawsze jest wystarczające 10 58,82% 

4. 

Źle- proponowane wsparcie nie zaspokaja potrzeb 

bezrobotnych 2 11,76% 
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Łącznie 17 100,00% 
Źródło: opracowanie własne 

Ponad połowa ankietowanych wskazała, iż nie zawsze można liczyć na skuteczną pomoc 

instytucji w znalezieniu pracy i w walce z bezrobociem. Proponowane wsparcie jest na średnim 

poziomie i nie zawsze jest wystarczająca. Pozostałe oceny wymienione w ankiecie były w 

dalszej kolejności. 

 

Wykres nr 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela nr 6 

Pytanie nr 5. Jak ocenia Pan(i) swoje warunki mieszkaniowe? 
Prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź 

Lp. Zagadnienie 
Liczba 

odpowiedzi 
Wartość %  

1. 

Bardzo dobrze- moje warunki mieszkaniowe są dużo lepsze niż 

większość mieszkańców Gminy Miejskiej Rumia 5 27,78% 

2. Dobrze- mieszkam wygodnie i jestem z tego zadowolony 4 22,22% 

3. Średnio- na miarę moich możliwości  9 50,00% 

4. Raczej źle- za mały metraż lub kiepski stan techniczny 0 0,00% 

5. 

Zdecydowanie źle- fatalne warunki sanitarne, mały metraż, 

fatalny stan techniczny 0 0,00% 

Łącznie 18 100,00% 
Źródło: opracowanie własne 

 

Połowa ankietowanych wskazała, że ich warunki mieszkaniowe są na średnim poziomie 

(50,00% wskazań). Pozostałe oceny warunków mieszkaniowych ankietowanych wymienione 

w ankiecie były w dalszej kolejności. 
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Wykres nr 3 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

  



 

Projekt pt. „ Rumia – Rozwój Usług Miasta, Integracja i Aktywizacja – Lokalny Program Rewitalizacji obszarów 
zdegradowanych w Rumi” realizowany jest przy współfinansowaniu środków  Unii Europejskiej w ramach 

Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020. 

 
Sporządził: Agnieszka Robak 
Zatwierdził: Agnieszka Rodak 

Tabela nr 7 

Pytanie nr 6. Jakie problemy społeczne w Rumi należy rozwiązać w pierwszej kolejności? 

Prosimy zaznaczyć X odpowiednie pola (maksymalnie 5) 

Lp. Zagadnienie 
Liczba 

odpowiedzi 
Wartość %  

1. Przestępczość 4 15,38% 

2. 

Bezrobocie i za mała pomoc w znalezieniu pracy 

(przekwalifikowanie, szkolenia) 9 34,62% 

3. 

Bieda i za mała pomoc i wsparcie rodzin z problemami 

(patologia, uzależnienia) 6 23,08% 

4. 

Utrudniony dostęp społeczeństwa do szkół oraz żłobków i 

przedszkoli 2 7,69% 

5. Emigracja z miasta młodych, dobrze wykształconych osób 5 19,23% 

Łącznie 26 100,00% 
Źródło: opracowanie własne 

Bezrobocie i za małą pomoc w znalezieniu pracy poprzez przekwalifikowanie albo szkolenia 

są głównym problemem mieszkańców terenów ujętych w Programie Rewitalizacji (34,62% 

wskazań). Ankietowani wskazali też, iż ubóstwo, patologia wśród społeczeństwa oraz 

uzależnienia stanowią kolejny problem, na który warto zwrócić uwagę (23,08% wskazań). 
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Wykres nr 4 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

W jednej z ankiet została również zamieszczona uwaga poza zestawem pytań gotowych od 

mieszkańca, który niedawno przeprowadził się do miasta Rumi. Sugeruje on, iż w projekcie 

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Rumia na lata 2017-2030 zabrakło 

informacji, w jaki sposób zainteresować miastem innych ludzi, by chcieli zamieszkać na tym 

terenie. Według ankietowanego rewitalizacja tzw. „terenów trudnych” jest prosta, ale 

trudniejszym wyzwaniem jest zainteresować Rumią ludzi z całego Trójmiasta i okolic. 

 


