
 

 

Szanowni Państwo! 

Przez ostatnich kilka miesięcy pracowaliśmy nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Starachowice  

na lata 2016-2025. Dokładamy wszelkich starań, aby również Państwo uczestniczyli w tworzeniu tego 

programu. Zaprosiliśmy Państwa do powiedzenia nam, co jest szczególnie ważne w procesie rewitalizacji 

naszego miasta, oraz do zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Teraz zapraszamy do oceny 

projektu dokumentu, który przedstawiamy Państwu na naszej stronie internetowej: 

www.rewitalizacja.starachowice.eu oraz do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach w pokoju 

219. Prosimy o wypełnienie ankiety  i przesłanie jej na adres: Urząd Miejski w Starachowicach, Biuro Obsługi 

Mieszkańców, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice lub przekazanie do Urzędu Miejskiego do 18 stycznia 

2017 roku. 

Z poważaniem 

Marek Materek 

Prezydent Miasta Starachowice 

 
1. Czy uczestniczył/-a Pan/Pani w pracach nad Gminnym Program Rewitalizacji dla Gminy 

Starachowice na lata 2016-2025? Jeśli tak, to proszę zaznaczyć w jakich formach?  

(Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź. Można zakreślić więcej niż jedną odpowiedź).  

 

a) uwagi zgłaszane ustnie  tak nie 

b) formularze i ankiety w formie elektronicznej tak nie 

c) formularze i ankiety w formie papierowej  tak nie 

d) spotkania otwarte  tak nie 

e) kawiarenki obywatelskie  tak nie 

f) spacery studyjne oraz spotkania grup przedstawicielskich tak nie 

g) inna forma (jaka?) ……………………………………………………………………………………………….. tak nie 

 

2. Skąd dowiedział/-a się Pan/Pani o pracach nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla 

Gminy Starachowice na lata 2016-2025?  
(Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź. Można zakreślić więcej niż jedną odpowiedź).  

 

a) z lokalnych gazet tak nie 

b) z radia tak nie 

c) z telewizji tak nie 

d) ze strony internetowej urzędu tak nie 

e) z portali społecznościowych jak np. Facebook tak nie 

f) od rodziny, znajomych, sąsiadów tak nie 

g) w urzędzie tak nie 

h) inne (skąd?)………………………………………………………………………………………………………….. tak nie 

 



 

 

3. Które z wybranych przedsięwzięć rewitalizacyjnych są Pana/Pani zdaniem najistotniejsze 

dla rozwoju miasta i jakości życia jego mieszkańców? Jeśli za taki uważa Pan/Pani 
przedsięwzięcie, które nie znalazło się na poniższej liście, proszę dopisać je w punkcie g). 
(Proszę wskazać maksymalnie trzy odpowiedzi). 

a) Renowacja i zagospodarowanie Parku Miejskiego tak nie 

b) Zagospodarowanie północnej linii brzegowej Zalewu Pasternik tak nie 

c) Rewitalizacja społeczna Osiedla Wzgórze wraz z odnowieniem przestrzeni  

i budynków 

tak nie 

d) Remont oraz nadanie nowych funkcji społecznych w budynku Pałacyku  tak nie 

e) Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Lubianka tak nie 

f) Modernizacja przestrzeni na Starachowicach Dolnych wraz z dworcem PKP  

i stanowiskami PKS 

tak nie 

g) inne (które?)………………………………………………………………………………………………………….. tak nie 
 

4. Proszę zaznaczyć, jak ocenia Pan/Pani na szkolnej skali ocen od 1 do 6.  
 

a) możliwości włączenia się jako mieszkańca w proces tworzenia 

Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na 

lata 2016-2025 

1 2 3 4 5 6 Trudno 

powiedzieć 

b) projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Starachowice na lata 2017 -2025 

1 2 3 4 5 6 Trudno 

powiedzieć 

 

 Metryczka: 
Płeć kobieta 󠇯󠇯                                             mężczyzna 󠇯󠇯  

Wiek   poniżej 18                                          45 – 54 lat       󠇯󠇯  

  19 – 34 lat                                          55 – 64 lat       󠇯󠇯  

  35 – 44 lat                                          65 lat i więcej  󠇯󠇯  

Miejsce zamieszkania   w obszarze rewitalizacji 

  poza obszarem 

  nie wiem, gdzie został wytyczony obszar rewitalizacji, mieszkam przy ul. 

……………………………………… 

W Starachowicach 

mieszkam od: 

  od urodzenia 

  nie dłużej niż pięć lat 

  nie mieszkam w Starachowicach 

Większość swojego czasu 

spędzam: 

  w Starachowicach 

  poza Starachowicami 

Aktywność zawodowa:   własna działalność gospodarcza   

  praca w sektorze prywatnego 

  praca w sektorze publicznym 

  praca w organizacji pozarządowej 

  bezrobotny 

  uczę się / studiuję 

  emeryt / rencista     

  inne (proszę wskazać)……………………………….   

 


