
Nasza przestrzeń
konsultacje społeczne planów miejscowych 

na wsi i w małych miastach



PO WER 2.19

wzmocnienie procesu konsultacji 

społecznych i monitoringu społecznego w 

zakresie działań prowadzonych przez 

jednostki samorządu terytorialnego w 

obszarze planowania i zagospodarowania 

przestrzennego



CEL PROJEKTU 

Celem głównym projektu jest prowadzenie i prom

ocja dialogu w planowaniu przestrzennym między 

samorządami, mieszkańcami i urbanistami 

Celem projektu jest wsparcie urzędników 

samorządowych zajmujących się procesami 

partycypacyjnymi, w szczególności dotyczącymi 

planów miejscowych 
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WSKAŹNIKI

Wsparcie w prowadzeniu procesów konsultacji 

społecznych MPZP otrzyma 30 samorządów 

20 przedłoży radzie do zatwierdzenia MPZP

10 przeprowadzi 2 pełne etapy konsultacji

Szczególną uwagę przykładamy do wsparcia na 

wczesnym etapie prac projektowych, zanim 

powstanie projekt planu



To co nas interesuje

Miejsca wspólne, miejsca publiczne, miejsca dla 

wspólnoty – tereny zieleni urządzonej, sportu i rekreacji, 

place

 Z naszych doświadczeń i obserwacji wynika, że 

mieszkańcy nie mają problemów ze zgłaszaniem 

wniosków o odrolnienie działek, to z czym jest problem, to 

brak miejsc publicznych, wielofunkcyjnych, które byłyby 

przeznaczone dla różnych grup mieszkańców 

 Planujemy tak przeprowadzić te procesy, aby konsultacje 

prowadziły do dalszego angażowania mieszkańców

bądź władz gminy w realizację pomysłów 



Organizacja społeczności wokół 

planu… 

Gminni urzędnicy są zapracowani, niekoniecznie 

muszą chcieć angażować się w te prace, 

dlatego bardzo ważne będzie nawiązanie 

współpracy urzędnicy – sołtysi, przedstawicieli 

społeczności lokalnej



Projekt 

 W projekcie nacisk będzie położony na edukację gminnych 

urzędników i urzędniczek, którzy wypracują z mieszkańcami 

Indywidualne Plany Konsultacji, wezmą udział w szkoleniach 

podnoszących poziom ich wiedzy nt. konsultacji i planowania 

przestrzennego oraz przećwiczą na przykładach własnych 

gmin partycypacyjne tworzenie planów miejscowych.

 Fundacja przekaże gminom 

granty wspierające przeprowadzenie procesów partycypacji. 

 Każda gmina otrzyma wsparcie merytoryczne w postaci opiek

unów (trener/ka partycypacji i urbanista/ka)



Projekt 

 3 spotkania wyjazdowe dla urzędników – prowadzenie spotkań –

ćwiczenia z prowadzenia dialogu z mieszkańcami, wymiana 

doświadczeń

 w urzędach gminy odbędą się szkolenie dla pracowników z 

prowadzenia konsultacji, w tym konsultacji planów 

 wsparcie techniczne m.in. interaktywna aplikacja internetowa 

ułatwiająca komunikację z mieszkańcami w 

kwestiach związanych z planami miejscowymi – coś w rodzaju 

standardu, wyodrębnione miejsce na stronie samorządu, gdzie 

znajdą się wszystkie uchwały, gdzie będzie można złożyć wniosek 

do planu, gdzie będzie pokazane na jakim etapie jest 

procedura. 



Harmonogram

 Kwiecień -> umowa z MR

Czerwiec -> listy intencyjne z samorządami

Wrzesień / październik  -> pierwszy warsztat

 Powstanie Indywidualnych Planów Konsultacji

 Do końca roku -> umowy grantowe

 2017 konsultacje MPZP

 2018 uchwały Rad Gmin


