
 

 

 

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych  

w formie spaceru studyjnego dot. zagospodarowania 

budynku tzw. „Pałacyku”, zlokalizowanego  

przy ul. Konstytucji 3 Maja.  

Starachowice, luty 2017 



 

 

1. Czas realizacji, założony cel i zastosowana forma konsultacji społecznych 

Konsultacje dotyczące zagospodarowania budynku tzw. „Pałacyku”, zlokalizowanego przy  

ul. Konstytucji 3 Maja w formie spaceru studyjnego zorganizowane i przeprowadzone zostały 

 w dniu 10 lutego 2017 na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Starachowice z dnia  

1 lutego 2017 nr 52/2017. Celem spaceru studyjnego było zebranie uwag, opinii i propozycji 

dotyczących zagospodarowania obszaru przylegającego do budynku „Pałacyku”.  

2. Informowanie o konsultacjach społecznych 

Informacje o prowadzonych konsultacjach zostały udostępnione na stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu, stronie 

www.rewitalziacja.starachowice.eu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

www.bip.um.starachowice.pl oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca. Ponadto informacje 

rozpowszechniane były za pośrednictwem lokalnych mediów i serwisów społecznościowych.  

3. Przebieg procesu konsultacji społecznych –  spacer studyjny.  

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 14:00 przed budynkiem „Pałacyku” i prowadzone było 

przez dwójkę ekspertów – Agatę Bulicz, Damiana Deca. W spotkaniu udział wziął Architekt 

Miejski Marcin Bednarczyk, który rozpoczął spotkanie od wprowadzenia opisującego historię 

obiektu. W spacerze udział wzięło ok. 15 osób. Uczestnicy obeszli zabudowania dookoła, 

dzieląc się swoimi pomysłami, uwagami i spostrzeżeniami. 

 



 

 

Uwagi zgłoszone podczas spaceru: 

(1) Teren wokół Pałacyku powinien dawać możliwość spędzania czasu wolnego przez 

mieszkańców, uwzględnienie w projekcie takich miejsc – altany, grille, ławki itp. 

(2) W samym obiekcie powinna znaleźć się sala konferencyjna do wykorzystania na 

większe spotkania lub imprezy okolicznościowe. 

(3) Przy zagospodarowaniu terenu wokół Pałacyku należy pamiętać o funkcjonalności 

miejsc parkingowych. (Architekt Miejski zaznaczył, że parking może znajdować się 

poza ogrodzenie tego terenu). 

(4) Należy zadbać o zieleń wokół Pałacyku. 

(5) Teren wokół Pałacyku powinien być przyjaznym miejscem dla dzieci i młodzieży. 

Można pomyśleć o wykorzystaniu naturalnych uwarunkowań i stworzyć np. park 

linowy, plac zabaw. 

(6) Stworzenie letniej sceny koncertowej. 

(7) Sam obiekt powinien być miejscem aktywności młodzieży, aktualnie teren Pałacyku 

jest miejscem spotkań osób spożywających alkohol i inne używki, jego 

zagospodarowanie powinno uwzględniać włączenie również tej grupy młodzieży.    

(8) Przestrzeń Pałacyku powinna być otwarta dla mieszkańców z sąsiedztwa. 

Główne wnioski z przeprowadzonego spaceru studyjnego: 

(1) Uczestnicy zwracali uwagę na potrzebę zachowania drzewostanu na terenie 

przylegającym do budynku.  

(2) Uczestnicy zwracali uwagę na możliwość umiejscowienia na terenie przylegającym do 

budynku – zagospodarowanych części zielonych – rabaty, kwietniki itp.  

(3) Uczestnicy zgłaszali potrzebę ulokowania małej architektury – ławki, siedziska itp. 

stwarzające możliwość odpoczynku na terenie przylegającym do budynku.  

(4) Zwrócono uwagę na fakt częstego przebywania na terenie osób spożywających 

alkohol. 

(5) Podkreślano, że miejsce Pałacyku powinno być otwarte dla mieszkańców, co oznacza 

z łatwym dostępem do możliwości korzystania zarówno z terenu samego obiektu, jak 

i z jego otoczenia.  



 

 

 

 

 

 


