
BASEN CZY PLAC ZABAW - CZY 
POTRZEBY MIESZKAŃCÓW WOKÓŁ 

PRZESTRZENI WSPÓLNEJ
DA SIĘ POGODZIĆ?

O doświadczeniach partycypacji w 
planowaniu przestrzennym



WŁĄCZALIŚMY MIESZKAŃCÓW WE 
WSPÓLNE PLANOWANIE PLANÓW 

MIEJSCOWYCH, PONIEWAŻ CHCEMY 
UNIKNĄĆ TAKICH SYTUACJI....

Osiedle Dudziarska –
Warszawa 
źródło: 
http://nazawszewarszawa.blogspot.com/
2015/12/osiedle-dudziarska-czyli-bloki-
w-polu.html

Źródło: 
http://www.lubin.pl/aktualnosci,40404,zniszczone_przystanki_w_g
minie.htmloraz 
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/zdjecia/8972964,xviii-sesja-
rady-miejskiej-w-lodzi-lodzianie-protestowali-
zdjecia,15360469,id,t,zid.html

http://nazawszewarszawa.blogspot.com/2015/12/osiedle-dudziarska-czyli-bloki-w-polu.html
http://www.lubin.pl/aktualnosci,40404,zniszczone_przystanki_w_gminie.html
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/zdjecia/8972964,xviii-sesja-rady-miejskiej-w-lodzi-lodzianie-protestowali-zdjecia,15360469,id,t,zid.html


JAK WŁĄCZALIŚMY MIESZKAŃCÓW WE 
WSPÓLNE PLANOWANIE PLANÓW 

MIEJSCOWYCH 

→ JASNE OKREŚLENIE I KOMUNIKOWANIE CELÓW PROCESU

Doprowadzenie do stworzenia przez społeczność lokalną takiej wizji 
zagospodarowania przestrzeni wspólnej, aby w jak największym stopniu 
odpowiadała ona potrzebom jak największej liczby użytkowników i 
użytkowniczek

Efekt: złożenie przez mieszkańców i mieszkanek wspólnych wnioski/ uwag 
(w zależności od etapu) do projektu planu miejscowego - jakie ma być 
przeznaczenie i funkcja konkretnej działki/działek gminnych

ETAP PRZYGOTOWAWCZY:
 pomysł musi być ustalony i zaaprobowany przez władze samorządowe
 konieczne jest znalezienie lokalnego animatora/ animatorki
 konieczne jest skuteczne poinformowanie o projekcie jak największej liczby 
mieszkańców



CYKL SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI I 
MIESZKANKAMI SOŁECTW

Spotkanie 1 - jakie są problemy i potrzeby związane z 
przestrzenią, wybór działki

Wersja minimum –
już pod koniec 
pierwszego 
spotkania możliwe 
jest wspólne 
sformułowanie 
wniosków przez 
grupę mieszkańców



CYKL SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI I 
MIESZKANKAMI SOŁECTW

Spotkanie 1 - jakie są problemy i potrzeby związane z 
przestrzenią, wybór działki

wspólne 
sformułowanie 
wniosków przez 
grupę mieszkańców



WYJŚCIE OD FAKTYCZNYCH POTRZEB I 
PROBLEMÓW UMOŻLIWIA UNIKNIĘCIA 

EFEKTU „LISTU DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”

źródło: http://zabawawslowa.blox.pl/2011/12/Listy-do-
Swietego-Mikolaja-2011.html



CYKL SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI I 
MIESZKANKAMI SOŁECTW

Spotkanie 2 - doprecyzowanie pomysłów, pomysł na dotarcie do 
innych osób i zebranie ich opinii dotyczących przestrzeni

Narzędzie → 
kwestionariusz badania 
potrzeb związanych z 
użytkowaniem gminnej 
przestrzeni 

Obecni na spotkaniach 
mieszkańcy mieli za 
zadanie dotrzeć do 
ważnych, ale pomijanych i 
nieobecnych grup 
użytkowników



CYKL SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI I 
MIESZKANKAMI SOŁECTW

Spotkanie 3 - konkretne planowanie zagospodarowania wybranej 
przestrzeni zgodnie z potrzebami

Narzędzie → makieta odwzorowująca pomysł mieszkańców, wykonana przez uczniów i 
uczennice lokalnej szkoły



CYKL SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI I 
MIESZKANKAMI SOŁECTW

Spotkanie 4 - dyskusja publiczna i składanie uwag do planu

Doprecyzowanie pomysłu -
tu już nie ma miejsca na 
„wywracanie wszystkiego 
do góry nogami”.

Przykładowe pytanie do 
dyskusji: czy jest jakiś 
element, który może być 
uciążliwy dla sąsiadów tego 
terenu i trzeba go usunąć?



DLA KOGO GMINNA 
PRZESTRZEŃ?

Naszym zadaniem jest 
zaangażowanie wszystkich grup 
użytkowników



UCZESTNICTWO MESZKAŃCÓW W 
TWORZENIU PLANÓW MIEJSCOWYCH TO 

PROCES...

źródło: http://wiadomosci.onet.pl/prasa/bojka-w-ukrainskim-
parlamencie/vdlwh

źródło: Gdańsk Chylonia // osiedle Zamenhoffa



… WYMAGAJĄCY CZASU, 
ELASTYCZNOŚCI I RÓŻNYCH METOD



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
MAGDALENA CHUSTECKA


