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ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH – 
PARK MIEJSKI 

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt zagospodarowania Parku Miejskiego  

w Starachowicach, który w swym zakresie obejmuje: 

1. Przebudowa układu alejek spacerowych wraz z zachowaniem 

istniejącej kompozycji.  

Układ komunikacyjny zostanie poddany niezbędnym korektom, w tym planowane jest 

poszerzenie głównej alei parkowej. Dodatkowo utworzone zostaną nowe chodniki oraz ścieżki 

rowerowe. W celu zwiększenia bezpieczeństwa w Parku Miejskim przewiduje się 

dostosowanie najważniejszych alejek do przejazdów patroli rowerowych policji i Straży 

Miejskiej oraz monitoring. 

2. Montaż elementów wyposażenia małej architektury. 

Przy ciągach pieszo-rowerowych planowane jest zainstalowanie elementów małej 

architektury np.: 

a) ławki, 

b) kosze na śmieci,  

c) pergole, altany, 

d) poidełko, 

e) stojaki na rowery, 

f) tablice informacyjne związane ze ścieżkami lub obszarami tematycznymi. 

3. Przebudowa układu zieleni w Parku Miejskim.  

W Parku planowanie jest wydzielenie 9 roślinnych obszarów tematycznych: 

a) rodzime drzewa liściaste Polski, 

b) rodzime krzewy liściaste Polski, 

c) Ogród Czterech Pór Roku, w tym coroczny Festiwal Kwiatów eksponujący rośliny 

sezonowe wraz z kiermaszem ogrodniczym i ogrodem ziołowym, 

d) rodzime drzewa i krzewy iglaste Polski, 

e) rośliny wrzosowate, 

f) bór sosnowy, 
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g) kolekcja różaneczników, 

h) ogrody wodne – zagospodarowanie roślinnością wodną, 

i) strefa funkcjonalna – „Park leśny”. 

4. Wydzielenie w Parku Miejskim stref tematyczno-funkcjonalnych. 

a) Strefa rekreacyjna, w tym np. plac zabaw dla dzieci, siłownia plenerowa, street work park, 

skatepark, park linowy, stoły gier, place gier, zjeżdżalnia na naturalnym podłożu itp. 

b) Strefa edukacyjno-kulturalna, w tym np. odtworzenie amfiteatru wraz z muszlą 

koncertową (scena, widownia oraz zaplecze), wiaty książkowe, miejsca upamiętniające: 

kopalnia rudy żelaza Herkules, rzeźba nawiązująca do Stefana Żeromskiego, 

wyeksponowanie pomników przyrody, ścieżki edukacyjne i historyczne itp. 

c) Strefa wypoczynkowa w tym np. ławki, siedziska, hamaki, leżaki, altany, taras widokowy 

itp.   

d) Strefa użytkowa, w tym np. pawilony gastronomiczne, toalety,  

e) Strefa „Park leśny”. 

5. Zagospodarowanie wody w Parku Miejskim 

Podstawowym zadaniem będzie zagospodarowanie strumienia biegnącego przez Park 

Miejski. Przewiduje się nadanie strumieniowi nazwy po dawnej kopalni rudy żelaza 

„Herkules”, która znajdowała się na tym terenie. Oprócz regulacji samego strumienia, 

planowane jest utworzenie 2 oczek wodnych oraz zamontowanie kładek nad strumieniem  

w ciągach pieszych. Dodatkowo w ramach przebudowy układu zieleni w Parku przewiduje się 

powstanie ogrodu wodnego. Elementem podnoszącym atrakcyjność Parku będzie 

wyeksponowanie cieku wodnego. Projekt przewiduje oczyszczenie brzegów oraz dwa 

spiętrzenia strumyka parkowego tworzące oczka wodne w dogodnych lokalizacjach.  

6. Poprawa bezpieczeństwa i funkcji użytkowej Parku Miejskiego. 

Aby zwiększyć bezpieczeństwo w Parku Miejskim planuje się przebudowę i rozbudowę 

oświetlenia oraz podpięcie kamer bezpieczeństwa do monitoringu miejskiego. Ciągi pieszo-

rowerowe będą umożliwiały patrole rowerowe Policji i Straży Miejskiej. 
 

Ponadto W Parku zostanie zmodernizowana sieć elektryczna, teletechniczna oraz 

wodociągowa oraz zainstalowane zostanie bezprzewodowy internet Wi-Fi.  


