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Gmina Starachowice, zakończyła realizację I etapu konsultacji społecznych
przeprowadzone w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji”, które dotyczyły
wizji rozwoju centrum miasta w ramach procedury aktualizacji „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starachowice".
Głównym celem konsultacji społecznych było zaangażowanie mieszkańców
Starachowic w wypracowanie wizji rozwoju centrum miasta - określenie funkcji,
które ma pełnić centrum, wyznaczenie terenów i przestrzeni publicznych w centrum
miasta, które zostaną uwzględnione w przygotowywanej zmianie studium dla
miasta.
Ponadto celem edukacyjnym konsultacji było przekazanie wiedzy mieszkańcom o
roli studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Główne zagadnienie poruszone w ramach procesu konsultacji społecznych były
następujące:
1. Gdzie jest „centrum miasta” według mieszkańców i jakie funkcje przesądzają o
roli takiego miejsca w mieście?
2. Co mieszkańcy sądzą o wizji centrum miasta, określonej w obowiązującym
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego?
3. Jakie funkcje powinno pełnić centrum miasta?
4. W jaki sposób powinny być zagospodarowane przestrzenie publiczne w centrum
miasta?
W ramach przeprowadzonego procesu konsultacji powstały:
- raport z konsultacji zawierający opis konsultacji, metody ich przeprowadzenia
oraz zdiagnozowane potrzeby mieszkańców i innych grup interesariuszy dotyczące
przyszłości funkcjonowania i zagospodarowania centrum Starachowic,30.56 MB

- raport z przeprowadzonego badania ankietowego 815.79 KB
- broszura edukacyjna, która będzie mogła być wykorzystywana w innych procesach
planistycznych.
Zebrane w trakcie procesu konsultacji wnioski posłużyły do przygotowania założeń
studium oraz będą stanowiły materiał wyjściowy do procesu konsultacji
miejscowego planu zagospodarowania obszaru przy Alei Armii Krajowej w
Starachowicach.
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Projekt Przestrzeń dla partycypacji” pozwolił na przybliżenie problematyki
planowania przestrzennego szerszej grupie mieszkańców Starachowic. Duże
zainteresowanie wzbudziły w uczniach szkół zajęcia warsztatowe.
Również mieszkańcy miasta, a zwłaszcza mieszkańcy Centrum wykazali się dużym
zainteresowaniem, znacznie większym, niż przy ustawowej procedurze
opracowywaniu planu miejscowego.
Konsultacje potwierdziły lokalizację centrum miasta na terenie przy Alei Armii
Krajowej, jak też wskazały na potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Były to pierwsze
tak szeroko prowadzone przez nas konsultacje dokumentów planistycznych i z
pewnością kolejne będą przebiegały sprawniej przy zastosowaniu również innych
metod.
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