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Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych  

w formie spotkania informacyjnego dotyczącego 

zagospodarowania przestrzeni publicznej na obszarze 

Kolonii Robotniczej na Osiedlu Wzgórze. 

 

Starachowice, sierpień 2017 
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1. CZAS REALIZACJI, ZAŁOŻONY CEL I ZASTOSOWANA FORMA KONSULTACJI 

SPOŁECZNYCH 

Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania przestrzeni publicznej na obszarze 

Kolonii Robotniczej na Osiedlu Wzgórze będą prowadzone były w okresie  4 lipca 2017 r. do 

dnia 4 sierpnia 2017 r. do godz. 15:00. Celem konsultacji było zebranie uwag, opinii  

i propozycji dotyczących zagospodarowania przestrzeni publicznej na obszarze Kolonii 

Robotniczej na Osiedlu Wzgórze. Jedną z zastosowanych aktywnych form było otwarte 

spotkanie informacyjne zorganizowane przy okazji pikniku profilaktycznego organizowanego 

przez Stowarzyszenie Jakość Energia Starachowice wspólnie z Gminą Starachowice na ulicy 

Zakładowej w dniu 28 lipca w godz. 17:00 – 18:30.  

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. 
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3. PRZEBIEG SPOTKANIA INFORMACYJNEGO 

Spotkanie konsultacyjne rozpoczęło się o godzinie 17:00 na ulicy Zakładowej. W związku  

z warunkami atmosferycznymi rozstawiony został namiot, w którym zainteresowani 

mieszkańcy mogli uzyskać informacje dotyczące prowadzonych działań rewitalizacyjnych na 

terenie miasta, a przede wszystkim zgłosić swoje uwagi i propozycje dotyczące 

zagospodarowania przestrzeni publicznej na terenie Kolonii Robotniczej na Osiedlu Wzgórze. 

Spotkanie połączone zostało z piknikiem profilaktycznym i w związku z tym w jego ramach 

zorganizowane zostały gry i zabawy oraz możliwość wielkoformatowego rysowania dla dzieci 

i młodzieży. Dla podniesienia zainteresowania dla chętnych umożliwiono prowadzenie 

wywiadów dziennikarskich dot. jakości życia na Osiedlu Wzgórze przy wykorzystaniu 

profesjonalnego sprzętu.  

W trakcie spotkania prowadzone były także indywidualne wywiady i rozmowy  

z mieszkańcami.  
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4. GŁÓWNE WNIOSKI ZEBRANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO. 
 

• Mieszkańcy zwracali uwagę na konieczność wprowadzenia rozwiązań 

umożliwiających rozwiązanie problemów związanych ze zbiórką śmieci – 

ujednolicenie pojemników, wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów, 

zorganizowanie estetycznego, wspólnego miejsca zbierania i składowania odpadów.  

• Remonty/budowa nowych chodników, schodów itp. w tym modernizacja/nowa 

aranżacja ciągów pieszych np. pomiędzy ulicą Robotniczą i Zakładową.  

• Rozwinięcie/zadbanie o rozwój terenów zielonych, nowych nasadzeń, uzupełnienie 

istniejących, tworzenie klombów itd. 

• Rozbudowa istniejącego placu zabaw oraz zagospodarowanie przestrzeni 

bezpośrednio przylegającej – umożliwiającej spędzanie czasu opiekunom/rodzicom 

dzieci.  
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• Instalacja ławek, siedzisk i innych urządzeń umożliwiających odpoczywanie/spędzanie 

czasu wolnego – tworzenie miejsc spotkań i integracji mieszkańców.  

• Rozbudowa oświetlenia.  

Raport opracował:  

Damian Dec 

Data opracowania Raportu: 04.08.2017 r. 

 

Raport zatwierdził: 

Aneta Nasternak-Kmieć 

Pełnomocnik ds. Rewitalizacji 

 

 


