
 

 

 

Raport cząstkowy z przeprowadzonych konsultacji społecznych 
dot. aranżacji przestrzeni publicznej na odcinku ul. Radomskiej  

(od ul. Widok do ul. Sportowej  w formie spotkania informacyjno-
konsultacyjnego z mieszkańcami  

w dniu 30 listopada 2017.  

 

 

Starachowice grudzień 2017 



 

 

1. CZAS REALIZACJI, ZAŁOŻONY CEL I ZASTOSOWANE FORMY KONSULTACJI 

SPOŁECZNYCH. 

Konsultacje dotyczące aranżacji przestrzeni publicznej na odcinku ul. Radomskiej (od ul. 

Widok do ul. Sportowej prowadzone są od 30 listopada 2017 r. do dnia 29 grudnia 

2017 r. do godz. 15:00 na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 23 

listopada 2017 r. nr 555/2017. Jedną z zastosowanych form konsultacji były bezpośrednie 

wywiady z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w lokalizacji będącej 

przedmiotem konsultacji.  Na spotkanie zaproszeni były mieszkańcy oraz przedsiębiorcy  

z ul. Radomskiej (odcinek od ul. Sportowej do ul. Nadrzecznej). Spotkanie podzielone było 

na dwie części, z czego pierwsza część dotyczyła zagospodarowania przestrzeni publicznej 

w Starachowicach Dolnych, a druga dotyczyła zagospodarowania części ul. Radomskiej 

(woonerf). Celem tego spotkania informacyjno-konsultacyjnego było zebranie uwag, opinii  

i propozycji dotyczących aranżacji przestrzeni publicznej na odcinku ul. Radomskiej (od ul. 

Widok do ul. Sportowej). 

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. Rozpowszechniano je 

także  za pośrednictwem lokalnych mediów i serwisów społecznościowych.  W trakcie 

spotkania uczestnicy byli informowani o możliwości składania uwag i propozycji za 

pośrednictwem ankiety i formularza konsultacyjnego.  

3. PRZEBIEG PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH – SPOTKANIE INFORMACYJNO – 

KONSULTACYJNE.  

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne zostało otwarte przez Prezydenta Miasta 

Starachowice – Marka Materka. W części dotyczącej zagospodarowania odcinka ul. 

Radomskiej Prezydent zaprezentował i omówił główne założenia. Następnie Prezydent 

udzielał na bieżąco odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości. Następnie głos 

zabrał Architekt Miejski – Marcin Bednarczyk, który dokonał szczegółowej prezentacji 



 

 

koncepcji aranżacji przestrzeni publicznej na ul.. Radomskiej w postaci woonerfa oraz 

wytłumaczył idee „podwórca miejskiego”.  

 

Projekt podwórca na ul. Radomskiej obejmuje m.in.: 

• przebudowę linii napowietrznej i skablowanie, 

• oświetlenie, 

• wymianę miejscową nawierzchni chodników, 

• korektę przebiegu chodnika, 

• umieszczenie donic z drzewami, ławek i koszy, 

• korektę wjazdu ul. Radomskiej od strony ul. Hutniczej i od strony północnej, 

• budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej. 



 

 

 

Ostatnia część spotkania moderowana była przez Pana Damiana Deca. W spotkaniu 

uczestniczyło ok. 60 osób. 

Zgłoszone opinie, uwagi, wnioski i pytania dot. zagospodarowania przestrzeni publicznej 

na odcinku ul. Radomskiej:  

1. Ruch na ul. Radomskiej - Warto zauważyć, że przeważająca część przedsiębiorców 

spotkała się z pogłoskami o planowanej przebudowie ulicy Radomskiej pomiędzy 

ulicami Widok a Sportową, mającej polegać na całkowitym zamknięciu tego odcinka 

dla ruchu samochodowego. Mieszkańcy i przedsiębiorcy obawiali się negatywnych 

skutków takiego rozwiązania dla punktów handlowych, usługowych  

i gastronomicznych, jednakże poinformowani o faktycznych planach, niemal wszyscy 

uznawali proponowaną koncepcję przebudowy ulicy Radomskiej za akceptowalną.  

2. Ruch jednokierunkowy – część uczestników była sceptycznie nastawiona do 

koncepcji wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Radomskiej. Wypowiedzi 

koncentrowały się głównie wokół obawy o możliwym ograniczeniu dostępu do lokali 

handlowych/usługowych przez klientów w związku ze zmianą organizacji ruchu.  

Dodatkowo pojawiły się obawy dotyczące utrudnień dla samochodów dostawczych  

w związku z projektowaną zmianą organizacji ruchu. Prezydent oraz Architekt Miejski 

szczegółowo wyjaśnili zgromadzonym na czym będą polegały zmiany w okolicach 



 

 

ulicy Radomskiej. 

3. Lewoskręt z ul. Radomskiej w ul. Hutniczą – pojawiło się zagadnienie odnośnie 

możliwości wprowadzenia lewoskrętu u wylotu z ul. Radomskiej.  

4. Ścieżka rowerowa – propozycja wytyczenia ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Radomskiej 

w opinii uczestników wymaga jasnego doprecyzowania jej lokalizacji. Część 

uczestników podważała zasadność jej tworzenia. Planowane jest stworzenie mapy 

planowanych ścieżek rowerowych w mieście gdzie będzie wskazane powiązanie 

ścieżki z ul. Radomskiej z siecią pozostałych połączeń.  

5. Parkingi samochodowe – uczestnicy zgłaszali potrzebę umożliwienia parkowania 

samochodów na ul. Radomskiej – zarówno wzdłuż (na wyznaczonych miejscach) jak  

i u wylotu gdzie obecnie istnieje możliwość parkowania.  

6. Mała architektura – ławki, lampy, gazony, zieleń – uczestnicy zasadniczo zgodzili się 

 z potrzebą wprowadzenia zmian w tym zakresie – tj. ustawienia nowych lamp, ławek 

itp. Jednocześnie zwracali uwagę na zagrożenie ze strony wandali oraz osób 

spożywających alkohol w przestrzeni publicznej.  

 


