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I. Informacje o projekcie

1. Cele projektu

Celem projektu „Wspólny Plan” było wzmocnienie prowadzenia przez gminy konsultacji społecznych. 
Projekt koncentrował się na konsultacjach w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego, 
dotyczących projektów dokumentów planistycznych takich jak plan miejscowy1 i studium2. Projekt 
wspierał realizację tylko takich konsultacji, które wykraczały poza wymagania nakładane na gminy 
na mocy przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W ramach działań eksperci ds. konsultacji, samorządu, planowania przestrzennego i zrównoważone-
go rozwoju, udzielali wsparcia gminom z całej Polski, wybranym w otwartym naborze. Gminy zgłasza-
ły się do projektu z konkretnym, wybranym przez siebie dokumentem planistycznym (albo kilkoma). 
Wsparcie polegało na szkoleniach z zakresu konsultacji i planowania przestrzennego, wspólnym przy-
gotowaniu Indywidualnego Planu Konsultacji (IPK), grancie udzielonym gminie na zaplanowane działa-
nia oraz mentoringu w przeprowadzaniu zaplanowanych działań.

Dodatkowymi efektami projektu było też zwiększenie wiedzy i doświadczenia urzędników gminnych 
w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych. W ramach działań zaplanowanych w IPK gminy uży-
wały w konsultacjach zupełnie dla nich nowych i innowacyjnych metod i narzędzi partycypacji miesz-
kańców. Długofalowym celem projektu miało być zwiększenie zaangażowania lokalnej społeczności 
w kształtowanie polityki przestrzennej gminy oraz poprawa jakości dialogu władz z mieszkańcami, 
a dzięki temu również jakości tworzonych dokumentów. Projekt promował także wdrażanie zrówno-
ważonego rozwoju w planowaniu przestrzennym.

Udział w projekcie był bezpłatny. Gminy otrzymywały grant do wykorzystania na potrzeby związane 
z realizacją określonego procesu konsultacji społecznych. Kwota grantu wynosiła średnio około 30 ty-
sięcy złotych i odpowiadała wydatkom wskazanym przez gminę w Indywidualnym Planie Konsultacji.

Projekt „Wspólny Plan” był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‒2020, którego ope-
ratorem było Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Realizatorami projektu, odpowiedzialnymi za prze-
kazanie gminom grantów oraz udzielenie im wsparcia w przeprowadzeniu konsultacji, były dwie orga-
nizacje: Fundacja WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich 
z Warszawy (lider projektu) oraz Fundacja Stabilo (partner).

1 Mowa o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który jest aktem prawa miejscowego, ustalającym przeznaczenie 
terenów oraz sposoby ich zabudowy i zagospodarowania, sporządzanym na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 t.j.). 

2 Mowa o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które jest dokumentem określającym cele polityki 
przestrzennej gminy, sporządzanym na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U.2022.503 t.j.). 
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Dialog o przestrzeni

Specyfiką projektu „Wspólny Plan” była szczególna tematyka konsultacji, dotycząca kształtowania prze-
strzeni. Rozstrzygnięcia, które zapadły w toku tworzenia dokumentów poddanych konsultacjom, będą mia-
ły realne, długofalowe konsekwencje, wpływające na przyszłość gmin oraz na jakość życia ich mieszkańców.

Planowanie przestrzenne często sprowadzane jest do przeznaczania terenów pod określone funkcje. 
W istocie jednak, jest to złożony proces decyzyjny, który ma dać odpowiedź na zdiagnozowane potrze-
by i uwarunkowania rozwoju gminy.

Konsultacjom dokumentów planistycznych towarzyszy wiele wyzwań, z których głównym jest po-
wszechne rozumienie prawa własności, jako pełnej swobody w zakresie sposobu wykorzystania nie-
ruchomości własnej. Ta perspektywa nie uwzględnia jednak ani interesu osób trzecich, ani szeroko 
pojętego interesu publicznego. Przestrzeń jest dobrem wspólnym, a zarządzanie nią wymaga pewnej 
ingerencji w prawo własności. Kluczem jest odpowiednie wyważenie rozmaitych interesów, tak aby 
podejmowane decyzje były racjonalne, a świadomość, co do ich konsekwencji, jak najpełniejsza.

Mając to na względzie, jednym z celów Projektu „Wspólny Plan” było promowanie kluczowych war-
tości takich jak ład przestrzenny i zrównoważony rozwój, które zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi3  powinny stanowić podstawę działań samorządów w obszarze planowania przestrzennego. Nie 
jest to jednak wcale łatwe, biorąc pod uwagę narzędzia prawne, jakimi gminy dysponują.

REALIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

System planowania przestrzennego w Polsce jest bardzo złożony. Jego trzon stanowi ustawa z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która określa główne instrumenty 
gminnej polityki przestrzennej. Są nimi:

• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Jest to ogólny dokument, opracowywany dla obszaru całej gminy, w którym definiuje się kierunki
polityki przestrzennej, wskazując, między innymi, tereny przeznaczone pod zabudowę – z uwzględ-
nieniem potrzeb w tym zakresie w perspektywie 30 lat. Studium sporządza wójt/burmistrz/prezy-
dent, a uchwala rada gminy. Proces obejmuje dwa etapy konsultacji społecznych.

• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Jest to akt prawa miejscowego, dotyczący wybranego obszaru gminy, określający przeznaczenie
terenów i sposób ich zagospodarowania, w zgodzie z wytycznymi przyjętymi w studium. Plan
miejscowy sporządza wójt/burmistrz/prezydent, a uchwala rada gminy. Proces obejmuje dwa eta-
py konsultacji społecznych.

• Decyzja o warunkach zabudowy
Jest to decyzja administracyjna, wydawana przez wójta/burmistrza/prezydenta na potrzeby okre-
ślonej inwestycji, w przypadku braku planu miejscowego. Tryb jej przygotowania nie uwzględnia
konsultacji społecznych.

3 Art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 t.j.).
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• Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Jest to decyzja administracyjna, wydawana przez wójta/burmistrza/prezydenta w przypadku bra-
ku planu miejscowego, dla inwestycji celu publicznego4. Tryb jej przygotowania nie uwzględnia
konsultacji społecznych.

W Polsce głównym narzędziem kształtowania przestrzeni są decyzje o warunkach zabudowy, 
co wynika z faktu, że zaledwie 1/3 powierzchni kraju pokryta jest planami miejscowymi. O decyzję 
może wystąpić każdy, niezależnie od tego, czy jest właścicielem danej nieruchomości. W przypad-
ku nieruchomości niezabudowanych, uzyskanie decyzji realnie wpływa na wartość rynkową nieru-
chomości. Decyzje o warunkach zabudowy, ze względu na niewielki odsetek decyzji odmownych, 
wpisują się w zasadę wolności budowlanej. Nie uwzględniają szerszego kontekstu urbanistycznego 
i nie pozwalają kompleksowo zarządzać przestrzenią. Kluczowym problemem jest fakt, że decyzje 
o warunkach zabudowy nie muszą być spójne ze studium. Oznacza to, że zabudowa może powsta-
wać na zasadach innych, niż określone w założeniach polityki przestrzennej gminy, a często – wbrew
tym zasadom. Uniemożliwia to gminie spójne zarządzanie przestrzenią i sprzyja niekontrolowanej
urbanizacji.

Gminy niechętnie uchwalają plany miejscowe, gdyż wiąże się to z wysokimi kosztami i długotrwałą 
procedurą na etapie ich sporządzania, zaś po uchwaleniu – z określonymi konsekwencjami finanso-
wymi (związanymi np. z koniecznością wykupu gruntów pod nowo projektowane drogi publiczne) 
oraz brakiem możliwości wprowadzenia szybkich zmian, gdyby przyjęte rozstrzygnięcia okazały się 
nietrafne (zmiana planu następuje w takim samym trybie, w jakim został on uchwalony). Podkreślić 
trzeba, że plany miejscowe są często opracowywane nie po to, by wprowadzić regulacje gwarantujące 
ochronę ładu przestrzennego, ale w celu udostępniania nowych terenów inwestycyjnych. Ponieważ 
często nie odpowiada to faktycznemu zapotrzebowaniu, skutkuje nadpodażą gruntów na ogromną 
skalę i sprzyja chaotycznemu rozpraszaniu zabudowy.

r obszary objęte planami miejscowymi
r obszary bez planów miejscowych

31,4%

68,6%

RYSUNEK 1. Udział procentowy powierzchni Polski w podziale na obszary objęte planami 
miejscowymi i obszary, gdzie brak jest planów miejscowych, na podstawie danych BDL GUS z 2020 r.

W wyżej opisany system ingerują dodatkowo rozmaite specustawy, które określają szczególne wa-
runki realizacji wybranych typów inwestycji (np. mieszkaniowych, drogowych, infrastrukturalnych), 

4 Mowa o inwestycjach celu publicznego, określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(Dz. U.2021.1899 t.j.).
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wyłączając je spod przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Oznacza 
to nie tylko szczególny tryb podejmowania decyzji dotyczących zagospodarowania przestrzeni, ale też 
możliwość realizacji inwestycji wbrew lokalnym przepisom, takim jak obowiązujące w gminach plany 
miejscowe.

STUDIUM UWARUNKOWAŃ 
I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO

MIEJSCOWY PLAN 
ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO

DECYZJA O USTALENIU 
LOKALIZACJI INWESTYCJI 

CELU PUBLICZNEGO

DECYZJA O WARUNKACH 
ZABUDOWY

USTAWA O PLANOWANIU 
I ZAGOSPODAROWANIU 

PRZESTRZENNYM

SP
EC

U
ST

AW
Y

RYSUNEK 2. Schemat ilustrujący system planowania przestrzennego na poziomie gminy

Przepisy, które powinny dawać narzędzia do odpowiedzialnego zarządzania przestrzenią są nie tylko 
niespójne, ale też w wielu kwestiach mało przejrzyste, czego dowodem jest liczne orzecznictwo, nie 
dające jednoznacznych odpowiedzi. Realia planowania przestrzennego w Polsce pogarsza dodatkowo 
fakt, że obowiązujące przepisy stale się zmieniają, co potęguje chaos.

Konsekwencje obecnej polityki przestrzennej są bardzo poważne. Liberalny system planowania prze-
strzennego prowadzi nie tylko do trwałej degradacji przestrzeni, związanej z rozpraszaniem zabudo-
wy, ale niesie też bardzo poważne konsekwencje społeczne i gospodarcze5.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju w polityce przestrzennej, realizowanej przez gminy, stanowi 
ogromne wyzwanie. Zrównoważony rozwój w planowaniu przestrzennym oznacza dążenie do kształ-
towania zwartych struktur zabudowy oraz przestrzeni wielofunkcyjnej, tak aby zmniejszać potrzeby 
transportowe i w sposób jak najbardziej efektywny wykorzystywać infrastrukturę, mając na celu 
zmniejszenie potrzeb energetycznych. W kontekście środowiskowym ważna jest ochrona zasobów 
przyrodniczych, a także ochrona tożsamości różnych typów krajobrazu.

Warunkiem realizacji wyżej wymienionych celów jest uchwalanie w gminach planów miejscowych, 
a tym samym ograniczenie stosowania decyzji o warunkach zabudowy. Istotne jest, aby mimo tak wa-
dliwych ram prawnych, lokalni decydenci podejmowali jak najlepsze decyzje, z myślą nie tylko o bieżą-
cych problemach i potrzebach, ale – rozszerzając perspektywę poza 5-letnią kadencję – brali też pod 
uwagę kluczowe wyzwania, przed jakimi stają gminy, związane na przykład z depopulacją czy zmianą 
klimatu.

5 Szerokie badania na temat konsekwencji chaosu przestrzennego w Polsce przedstawiono w publikacji Studia nad chaosem przestrzennym, 
tom 182, KPZK PAN pod redakcją A. Kowalewskiego, T. Markowskiego i P. Śleszyńskiego.
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Duża odpowiedzialność spoczywa tu na samych urzędnikach odpowiedzianych za obszar planowania 
przestrzennego. Prowadzenie polityki przestrzennej wymaga bardzo dobrej znajomości zachodzą-
cych w gminie zmian. Wiąże się to z analizowaniem danych na temat ruchu budowlanego6, stopnia re-
alizacji obowiązujących planów miejscowych i dostępności rezerw terenów pod nowe inwestycje. Przy 
podejmowaniu decyzji przestrzennych niezbędna jest też wiedza na temat procesów demograficznych 
zachodzących w gminie. Uwarunkowania demograficzne są bardzo ważnym czynnikiem rozwoju gminy 
i muszą być uwzględniane przy podejmowaniu decyzji o udostępnieniu nowych terenów pod zabudo-
wę. Rzetelna analiza danych jest kluczowa dla racjonalnego gospodarowania przestrzenią.

Ale istotny jest jeszcze jeden warunek. Idea zrównoważonego rozwoju wiąże się z włączaniem spo-
łeczności lokalnych w proces podejmowania decyzji. Nie może to być działaniem pozornym, dlatego 
w przypadku decyzji przestrzennych, którym często towarzyszą sprzeczne interesy i atmosfera kon-
fliktu, konsultacje powinny odbywać się na jak najwcześniejszym etapie prac projektowych. Niezbędne 
jest też wzmacnianie świadomości mieszkańców, że realizacja celów zrównoważonego rozwoju, gwa-
rantuje bezpieczne i stabilne warunki życia oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb związanych 
z dostępem do usług, transportu czy energii.

W dialogu o przestrzeni ważne jest, by myśleć nie tylko o własnych, bieżących korzyściach, ale mieć 
na względzie całą lokalną wspólnotę oraz potrzeby przyszłych pokoleń. Ta perspektywa była bardzo 
ważna w trakcie realizacji Projektu „Wspólny Plan”.

2. Uczestnicy

Wyłonienie uczestników

Projekt adresowany był do gmin z całej Polski. W ramach otwartego naboru, prowadzonego w kliku 
rundach, zgłosiły się 42 gminy. Zainteresowanie udziałem w projekcie można ocenić jako umiarkowa-
ne, biorąc pod uwagę skalę akcji promocyjnej, w ramach której zaproszenie dotarło do niemal każdej 
gminy.

Nabór poprzedzony był spotkaniami informacyjnymi w kilku miastach, a także spotkaniami indywidual-
nymi i rozmowami telefonicznymi z przedstawicielami gmin, tak aby każdemu zainteresowanemu pre-
cyzyjnie wyjaśnić, że celem projektu jest przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz że wiąże się 
to z określonymi zobowiązaniami dla gminy.

1/3 gmin, w chwili składania aplikacji, nie posiadała jeszcze uchwały o przystąpieniu do sporządzania 
dokumentu, który miał być poddany konsultacjom. Regulamin naboru dopuszczał taką sytuację, pod 
warunkiem, że uchwała intencyjna zostanie podjęta w okresie 3 miesięcy od dnia złożenia aplikacji. 
Można zatem stwierdzić, że udział w projekcie i możliwość uzyskania dofinansowania na konsulta-
cje społeczne, bywały dla decydentów argumentem, by zainicjować prace nad planem miejscowym 

6 Oparte nie tylko o informacje o wydawanych w gminie decyzjach o warunkach zabudowy, ale przede wszystkim w oparciu o decyzje 
o pozwoleniu na budowę, wydawane w starostwie.
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lub studium. Świadczyły o tym także rozmowy prowadzone indywidualnie z gminami, jak i uzasadnie-
nia do podejmowanych w gminach uchwał o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego czy 
studium.

Ocena aplikacji, dokonywana była przez niezależny Zespół Ekspertów, powołany na potrzeby projek-
tu. Ośmioosobowy zespół stanowili: koordynatorka projektu oraz ekspertka ds. konsultacji społecz-
nych, ekspertka ds. planowania przestrzennego, dwie urbanistki, ekspert ds. współpracy z samorząda-
mi oraz czworo ekspertów ds. konsultacji społecznych i szkoleń.

Ocena aplikacji odbywała się w oparciu o regulamin, który określał kryteria formalne i punktowane. 
Kryteria zdefiniowano w taki sposób, aby identyfikować gminy najbardziej potrzebujące wsparcia, 
w tym: gminy wiejskie, gminy o niewielkim stopniu pokrycia planami miejscowymi, gminy o dużej licz-
bie wydawanych rocznie decyzji o warunkach zabudowy.

W oparciu o przyjęte zasady naboru, Zespół Ekspertów wyłonił do realizacji projektu 217 gmin:

•  6 gmin z województwa mazowieckiego: Gzy, Kuczbork-Osada, Siedlce, Stara Kornica, Żelechów
i miasto Przasnysz,

•  4 gminy z województwa warmińsko-mazurskiego: Biskupiec, Lidzbark Warmiński, Świątki i miasto
Szczytno,

• 3 gminy z województwa podkarpackiego: Brzostek, Lesko i Niwiska,
• 3 gminy z województwa wielkopolskiego: Pobiedziska, Ryczywół i Szydłowo,
• 2 gminy z województwa kujawsko-pomorskiego: Czernikowo i Zbójno,
• 2 gminy z województwa świętokrzyskiego: Brody i Końskie,
• 1 gminę z województwa śląskiego: Ogrodzieniec.

Ogólna charakterystyka gmin

Wśród gmin, zakwalifikowanych do realizacji projektu, przeważały gminy wiejskie (13 gmin). W pro-
jekcie uczestniczyły zaledwie dwie gminy miejskie (miasto Przasnysz i miasto Szczytno) oraz 6 gmin 
miejsko-wiejskich (gminy: Brzostek, Końskie, Lesko, Ogrodzieniec, Pobiedzisk i Żelechów).

7 Dane pomijają 4 gminy, które zostały przyjęte do projektu, ale odstąpiły od jego realizacji, co w większości przypadków nastąpiło 
na początku wybuchu pandemii COVID-19, wiosną 2020 r.
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RYSUNEK 3. Położenie gmin biorących udział w projekcie „Wspólny Plan”
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gminy wiejsko-miejskie (6)
gminy wiejskie (13)

RYSUNEK 4. Rodzaje gmin biorących udział w projekcie „Wspólny Plan”

Wśród uczestników projektu przeważały gminy zamieszkiwane przez mniej niż 10 tysięcy mieszkań-
ców. Gminą o największej liczbie mieszkańców była gmina Końskie (35 974 mieszkańców8), a gminą 
o najmniejszej liczbie mieszkańców – gmina Gzy (3 762 mieszkańców9).

8 Na podstawie danych statystycznych z Wydziału Obywatelskiego Urzędu Miasta i Gminy Końskie, 1.01.2019 r.

9 Na podstawie ewidencji ludności, Urząd Gminy Gzy, 20.09.2019 r.
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Rysunek 5. Liczba gmin, w których liczba mieszkańców mieści się we wskazanym przedziale

Co istotne, w większości gmin w ostatnich latach nastąpił spadek liczby ludności. Zaledwie w 5 gmi-
nach odnotowano wzrost liczby ludności.

76%

24%
r spadek liczby mieszkańców
r wzrost liczby mieszkańców

Rysunek 6. Udział gmin, w których nastąpił wzrost lub spadek liczby mieszkańców w okresie 4 lat 
przed złożeniem aplikacji do projektu

Sytuacja planistyczna w gminach

Aplikując do Projektu „Wspólny Plan”, gminy zobowiązane były do przedstawienia podstawowych in-
formacji związanych z ich bieżącą sytuacją planistyczną, w tym m.in. dane dotyczące stopnia pokrycia 
planami miejscowymi, liczby aktualnie sporządzanych planów miejscowych i liczby wydawanych rocz-
nie decyzji o warunkach zabudowy. Dzięki zebranym danym można było lepiej zrozumieć, w jaki spo-
sób poszczególne gminy zarządzają przestrzenią i jakie są priorytety prowadzonej przez nie polityki 
przestrzennej. Było to nie tylko podstawą wyboru gmin do projektu (z ww. danymi związane były kry-
teria punktowane, stosowane w ocenie aplikacji), ale też ukierunkowywało pracę z gminą pod kątem 
wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem w planowaniu przestrzennym.
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Sytuacja w każdej z gmin była nieco inna, choć w wielu można było znaleźć potwierdzenie głównych 
problemów funkcjonowania systemu planowania przestrzennego w Polsce, jak np. stosowanie decyzji 
o warunkach zabudowy jako podstawowego instrumentu polityki przestrzennej.

POKRYCIE PLANAMI MIEJSCOWYMI

Zgodnie z uzyskanymi informacjami, spośród gmin wybranych do realizacji projektu, aż w dziewięciu 
nie były równolegle sporządzane żadne inne plany miejscowe. Średnie pokrycie planami miejscowymi 
w gminach uczestniczących w projekcie wynosiło 25%, a zatem było niższe niż średnie pokrycie pla-
nami w skali kraju, które zgodnie z danymi GUS w 2020 r. wynosiło 31,4%. Różnice pomiędzy poszcze-
gólnymi gminami były znaczące. W szesnastu gminach pokrycie planami miejscowymi nie przekraczało 
wyżej wskazanej średniej krajowej, czyli ok. 1/3 powierzchni gminy. W pięciu gminach pokrycie pla-
nami miejscowymi było znikome – poniżej 1%. W trzech gminach (Ogrodzieniec, Siedlce, Żelechów) 
pokrycie planami było całkowite i wynosiło 100% powierzchni gminy.
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Rysunek 7. Procentowy udział powierzchni objętej obowiązującymi planami miejscowymi 
w poszczególnych gminach

Niski stopień pokrycia planami miejscowymi oznacza brak narzędzi do tego, by w sposób spójny i ra-
cjonalny zarządzać przestrzenią gminy. W przypadku braku planów miejscowych, nowa zabudowa 
powstaje w oparciu o decyzje administracyjne, co oznacza otwartą drogę do niekontrolowanej urba-
nizacji. W trakcie realizacji projektu przedstawiane były konsekwencje nieuchwalania planów miejsco-
wych. Zwracano też uwagę, że ład przestrzenny i zrównoważony rozwój powinny stanowić podstawę 
prowadzenia polityki przestrzennej.
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AKTUALNOŚĆ OBOWIĄZUJĄCYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH

Wśród obowiązujących w gminach planów miejscowych dużą część stanowiły plany uchwalone 
dawno temu, sporządzone w poprzednim systemie planowania przestrzennego, w oparciu o ustawę 
o planowaniu przestrzennym z 1994 r. Aż w sześciu gminach, uczestniczących w Projekcie „Wspólny
Plan”, udział powierzchni takich planów w łącznej powierzchni planów obowiązujących, wynosił ponad
70%. W dwóch z nich – w gminach Siedlce i Żelechów – były to niemal wszystkie obowiązujące plany
miejscowe.
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Rysunek 8. Procentowy udział powierzchni planów miejscowych w poszczególnych gminach, 
w podziale na plany sporządzone w oparciu o nieobowiązującą ustawę o planowaniu przestrzennym 

z 1994 r. oraz obowiązującą ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r.

Plany miejscowe sporządzone 20 lat temu stanowią mało skuteczne narzędzie zarządzania przestrze-
nią. Mogą wprawdzie ograniczać niekontrolowane rozpraszanie zabudowy, ale są już znacznie mniej 
efektywne, gdy celem jest podnoszenie jakości przestrzeni. Te plany często nie są odpowiednio precy-
zyjne ani szczegółowe, by blokować niepożądane inwestycje, a często też są nieaktualne, ze względu 
na zmiany przestrzenne, jakie nastąpiły na terenie ich obowiązywania lub w otoczeniu. Tym samym, 
przed gminami, w których udział starych planów miejscowych jest duży, stoi wyzwanie związane z ak-
tualizacją tych dokumentów i dostosowaniem polityki przestrzennej do aktualnych wyzwań.

Gminy, które w ramach projektu konsultowały studium, zdawały sobie sprawę z konieczności rewizji 
dotychczasowych celów rozwoju przestrzennego gminy. Wskazywały też, że uchwalenie studium jest 
zaledwie pierwszym krokiem w tym kierunku, a kolejnym będzie uchwalanie planów miejscowych.

r Udział powierzchni planów miejscowych sporządzonych w oparciu o ustawę o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r.

r Udział powierzchni planów miejscowych sporządzonych w oparciu o ustawę o planowaniu 
przestrzennym z 1994 r.
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PRESJA INWESTYCYJNA

Jednym z celów projektu „Wspólny Plan” było skierowanie wsparcia do tych gmin, w których zaintere-
sowanie zmianą przeznaczenia terenów na obszarach nie objętych planami miejscowymi jest najwięk-
sze, czyli gmin, w których liczba wydawanych decyzji o warunkach zabudowy jest wysoka.

Zgodnie z danymi, zebranymi na etapie aplikowania gmin do projektu10, najwięcej decyzji o warun-
kach zabudowy wydawano w gminie Szydłowo (276 decyzji w 2017 r.). Warto zaznaczyć, że pokry-
cie planami miejscowymi w tej gminie nie przekraczało 1% powierzchni, a więc decyzje można było 
wydawać na niemal całym obszarze gminy. Zdecydowanie wyższa presja inwestycyjna była w gminie 
Pobiedziska, w której w 2017 r. wydano 200 decyzji o warunkach zabudowy, na obszarze obejmują-
cym 1/3 powierzchni gminy, niepokrytej planami miejscowymi. W 12 gminach, spośród 18, w których 
pokrycie planami było jedynie częściowe – liczba wydawanych rocznie decyzji o warunkach zabudowy 
wynosiła ok. 50 lub więcej. Nie jest to mało, biorąc pod uwagę, że były to w większości gminy wiejskie, 
odnotowujące spadek liczby mieszkańców.
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Rysunek 9. Liczba wydawanych rocznie w poszczególnych gminach decyzji o warunkach zabudowy 
na tle stopnia pokrycia tych gmin planami miejscowymi

Decyzje o warunkach zabudowy obarcza się powszechnie winą za chaos przestrzenny w Polsce. 
Dlatego też w ramach projektu „Wspólny Plan” promowano prowadzenie gminnej polityki przestrzen-
nej w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Doświadczenie w konsultacjach społecznych

Poziom wiedzy i doświadczenia związanego z prowadzeniem konsultacji społecznych, jaki reprezento-
wali urzędnicy uczestniczący w projekcie, był bardzo różny.

10  Dane dotyczyły roku 2017 lub 2019, w zależności od terminu złożenia przez gminę aplikacji.
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Doświadczanie w konsultacjach można podzielić według stopnia zaawansowania konsultacyjnego gmi-
ny oraz znajomości technik konsultacyjnych:

•  Stopień zaawansowany, czyli taki, gdzie urzędy gminne prowadzą konsultacje społeczne na szero-
ką skalę, wykorzystując różne techniki informowania i zbierania opinii. W urzędzie działa zespół lub
osoba odpowiedzialna za planowanie konsultacji społecznych. W projekcie „Wspólny Plan” takich
gmin było mniej niż 5 i często były nieświadome tego, że prowadzą zaawansowane konsultacyjne.

• Stopień bazowy to gminy bez doświadczenia w konsultacjach, gdzie nie prowadzono pogłębionych
konsultacji społecznych. Opinie od mieszkańców zbierano tylko wtedy, kiedy wymagała tego pro-
cedura formalna, wymagana ustawowo np. roczny program współpracy z organizacji społecznymi,
program ochrony zwierząt, czy procedura formalna dokumentów planistycznych (wyłożenie).

Na początku pracy z każdą gminą, omawiano dotychczasowe doświadczenie prowadzenia konsulta-
cji społecznych na terenie gminy, jak również doświadczenie konsultacyjne osób – członków zespołów 
Konsultacji Społecznych (dalej Zespół KS), którzy brali udział w szkoleniach i byli odpowiedzialni za pla-
nowanie i realizację konsultacji w ramach „Wspólny Plan”. Tutaj można było pogrupować wg porządku:

• na osoby, które nigdy wcześniej nie miały do czynienia z konsultacjami i jako organizatorzy
i uczestnicy procesów,

• osoby, które brały udział w konsultacjach społecznych, ale nigdy wcześniej ich nie organizowały
lub nie były członkami zespołów KS.

Urzędnicy często zwracali uwagę, że istnieje grupa wydarzeń gminnych, których stricte nie można na-
zwać konsultacjami, ale można zaryzykować stwierdzenie, że mają one charakter informacyjno – kon-
sultacyjny. Mamy na myśli wydarzenia typu: spotkania mieszkańców z władzami gminami, tzw. roczny 
objazd wójta po gminie, spotkania wokół funduszy sołeckich czy budżetów obywatelskich oraz spotka-
nia interwencyjne, w ważnej społecznie sprawie.

Istotne jest to, że wielu członków zespołów KS, dopiero po grupowej burzy mózgów i liście działań, 
które działy się na terenie ich gmin, zdawało sobie sprawę z tego, że poniekąd prowadzili konsultacje 
społeczne, używali technik konsultacyjnych typu warsztaty z młodzieżą, spacery badawcze, punkty 
konsultacyjne, ale w żaden sposób nie identyfikowali ich jako działań wchodzących w zakres konsul-
tacji społecznych. Natomiast warto wskazać, że gminy zgłosiły się do projektów, ze względu na chęć 
przeszkolenia w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych pracowników, którzy dotychczas 
mieli mało do czynienia z prowadzeniem konsultacji. Byli to głownie pracownicy wydziałów odpo-
wiedzialnych za planowanie przestrzenne, gospodarkę nieruchomościami lub pozyskiwanie funduszy 
zewnętrznych.

Doświadczenie gminy w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych było też weryfikowane przez 
pryzmat regulaminu konsultacji społecznych.

Regulamin konsultacji społecznych to akt prawa lokalnego, który określa kształt konsultacji społecznych 
w danej gminie oraz ich celowość. Ustawodawca nie narzucił jednolitego, właściwego dla wszystkich 
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samorządów schematu dla regulaminów konsultacyjnych, regulowanych ustawowo. Zazwyczaj regu-
laminy przyjmowane są w formie uchwały rady gminy (miasta), zawierającej opis warunków, w jakich 
ogłaszane są konsultacje, na czyj wniosek i przy pomocy jakich narzędzi realizowanych.

Posiadanie Regulaminu Konsultacji było jednym z warunków wejścia gminy do projektu „Wspólny 
Plan”. W przypadku, kiedy gmina nie posiadała regulaminu, do dokumentów aplikacyjnych dołączała 
oświadczenie o gotowości opracowania i przyjęcia regulaminu do końca realizacji zadań w projekcie. 
W momencie naboru, 10 spośród 21 zakwalifikowanych gmin posiadało regulaminy konsultacji. 

Najstarszy regulamin konsultacji posiadała gmina Ryczywół, która już w 2005 roku uchwaliła doku-
ment. Część z zespołów konsultacyjnych, które aplikowały, nie zdawało sobie sprawy z posiadania 
w gminie obowiązującego dokumentu. Część członków Zespołów KS o zasadach opisanych w regula-
minie konsultacji, dowiadywało się dopiero w czasie warsztatów opracowujących Indywidualne Plany 
Konsultacyjne.

W gminach, w których nie było obowiązujących regulaminów Zespoły realizujące IPK odpowiadały 
również za przygotowanie regulaminu konsultacji społecznych. Zgodnie z rekomendacjami Zespołu 
Ekspertów prace nad regulaminem, w gminach w których ich nie było, rozpoczynały się po zakończe-
niu etapu Zasięgania Opinii, po to, aby zespół mógł w praktyce sprawdzić, które z technik informacji 
do mieszkańców i zbierania opinii są najbardziej optymalne i sprawdzają się w konkretnej gminie. Nie 
zależało nam na tworzeniu „kolejnych pułkowników”, które nie znalazłyby uzasadnienia w prowadze-
niu konsultacji społecznych. Każdy z nowo powstałych regulaminów został zrecenzowany przez opie-
kunów gminy i rekomendowany do uchwalenia.

3. Przebieg projektu

POWOŁANIE ZESPOŁU

Zgodnie z umową grantową, w każdej gminie został powołany kilkuosobowy Zespół Konsultacji 
Społecznych, który odpowiadał za realizację projektu. W skład zespołu wchodziło średnio 6 osób 
– pracowników urzędu gminy wykonujących zadania z zakresu planowania i zagospodarowania
przestrzennego lub zagadnień geodezyjnych i kartograficznych oraz z zakresu konsultacji spo-
łecznych, czasem były to też osoby zajmujące się zdobywaniem środków i komunikacją społeczną
w gminach.

WARSZTATY

Działania projektowe rozpoczynał cykl warsztatów adresowanych indywidualnie do każdej gminy. 
Warsztaty miały zapewnić odpowiednie przygotowanie merytoryczne członków Zespołów Konsultacji 
Społecznych do przeprowadzenia pogłębionych konsultacji społecznych. Program warsztatów obej-
mował 24 godziny szkoleniowe, w tym m.in. moduł poświęcony technikom i narzędziom konsultacji, 
a także moduł dotyczący wyzwań zrównoważonego rozwoju w planowaniu przestrzennym.
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Warsztaty prowadzili eksperci ds. konsultacji społecznych, samorządu i planowania przestrzennego 
(urbanistki). W trakcie warsztatów szeroko omawiana była problematyka dokumentu planistycznego 
przeznaczonego do konsultacji oraz w tym kontekście identyfikowane były grupy wpływu i interesu 
w gminie. Efektem warsztatów było opracowanie Indywidualnego Planu Konsultacji (IPK), obejmujące-
go szczegółowy scenariusz działań, z wykorzystaniem minimum 4 technik konsultacji, wskaźniki, które 
gmina zobowiązywała się zrealizować, a także kosztorys działań.

Warsztaty były podzielone na kilka etapów. W pierwszym etapie odbywały się dwudniowe warszta-
ty wyjazdowe, podczas których gminy otrzymywały pigułkę wiedzy oraz powstawały pierwsze założe-
nia Indywidualnego Planu Konsultacji. Następny etap, trwający z reguły około 1 miesiąca stanowił czas 
powarsztatowej pracy własnej Zespołu KS, której celem było opracowanie zaawansowanej wersji IPK. 
Cały proces zamykał warsztat jednodniowy, w trakcie którego opracowywana była końcowa wersja IPK. 
Niestety wybuch pandemii COVID-19 sprawił, że nie wszystkie warsztaty udało się odbyć stacjonar-
nie. Od kwietnia 2020 r. przeważająca część warsztatów realizowana była w formule zdalnej. Aby w tych 
okolicznościach skutecznie zrealizować intensywny program warsztatów, zmieniono nieco model pra-
cy z gminą, zastępując 3-dniowe spotkania całodniowe, sześcioma kilkugodzinnymi spotkaniami online. 
Spotkania te odbywały się regularnie, najczęściej 1 raz w tygodniu, a pomiędzy nimi był czas na pracę 
własną gminy nad IPK. W tym nowym trybie praca nad IPK prowadzona była nieco bardziej systema-
tycznie i – przy odpowiedniej mobilizacji Zespołu KS – sprzyjała szybszemu wypracowaniu dokumentu.

W ramach warsztatów, realizowanych w ramach Projektu „Wspólny Plan” przeszkolono łącznie 129 osób.

W pierwszym kwartale 2020 r. procesy konsultacyjne, podobnie jak cały kraj, „były w lockdownie”, jednak 
już w czasie odmrażania gospodarczego w okresie letnim kontynuowano lub inicjowano procesy konsul-
tacyjne. Z jednej strony pozwalała na to tzw. Tarcza, w ramach której zmodyfikowano zapisy, z drugiej 
strony wzajemne zobowiązania gmin w stosunku do wykonawców dokumentacji planistycznej oraz po-
tencjalnych inwestorów mobilizowały do kontynuacji działań i adaptacji do nowej rzeczywistości.

Warsztaty z gminą Pobiedziska, Poznań, marzec 2020 r.
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Warsztaty online z gminą Brzostek, maj 2020 r.

REALIZACJA IPK

Opracowane przez gminy Indywidualne Plany Konsultacji, których kluczową częścią były wskaźniki re-
alizacji, poddawane były ocenie Zespołu Ekspertów, powołanego na potrzeby projektu. Zatwierdzony 
przez ekspertów IPK, był podstawą do wypłaty grantu i rozpoczęcia realizacji procesu konsultacji, 
złożonego z czterech etapów: Diagnozy, Informowania, Zasięgania Opinii i Informacji Zwrotnej. Z każ-
dego z tych etapów gminy przygotowywały obszerne Sprawozdania Cząstkowe, które podlegały 
ocenie, a zatwierdzenie realizacji wskaźników było podstawą rozliczania grantu. Realizację projektu 
zamykało opracowanie wynikowej wersji dokumentu, w oparciu o rezultaty konsultacji, a następnie 
uruchomienie kolejnych kroków procedury planistycznej, określonej w ustawie o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym11. Po spełnieniu tych warunków gminy mogły przedstawić Sprawozdanie 
Końcowe, podsumowujące cały proces, które także podlegało zatwierdzeniu przez Zespół Ekspertów. 
Dodatkowo, gminy, które w chwili przystąpienia do projektu nie posiadały Regulaminu konsultacji spo-
łecznych, zobowiązane były, by go w trakcie projektu przyjąć i wdrożyć.

10 
gmin

11 
gmin

r gminy, w których obowiązywał regulamin konsultacji społecznych w chwili aplikowania do projektu
r gminy, które przyjęły regulamin konsultacji społecznych w trakcie trwania projektu

Rysunek 10. Liczba gmin, które posiadały regulamin konsultacji i gmin, które uchwaliły go 
 w trakcie trwania projektu

11  Dla dokumentów konsultowanych w I etapie konieczne było ich przedłożenie do zaopiniowania przez gminną komisję urbanistyczno-
architektoniczną, natomiast dla dokumentów konsultowanych w II etapie – przedłożenie ich radzie gminy do uchwalenia.
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Średni czas realizacji IPK wynosił 8 miesięcy, co było uwarunkowane stopniem złożoności procesu 
i liczbą zaplanowanych do realizacji działań, ale zależało również od sytuacji związanej z rozwojem 
pandemii. Część gmin w chwili jej wybuchu była na etapie tworzenia IPK, który trzeba było w związ-
ku z rozwojem sytuacji przebudować. Część gmin, będąc w trakcie realizacji IPK, decydowała się 
wstrzymać proces, do czasu, gdy restrykcje sanitarne zostaną zniesione w takim stopniu, aby zorga-
nizowanie planowanych wydarzeń było możliwe. Najdłuższy czas realizacji IPK wyniósł 16 miesię-
cy. 4 gminy potrzebowały na to co najmniej 1 roku. 8 gmin zrealizowało swój proces w okresie nie 
dłuższym niż 6 miesięcy, zaś najkrótszy czas realizacji projektu wyniósł 4 miesiące, co udało się tylko 
jednej gminie.

Kluczowe w koncepcji całego projektu, było to, że realizacja procesu konsultacji, w oparciu o wypra-
cowany w ramach warsztatów IPK, całościowo spoczywała na gminie. Każda gmina miała oczywiście 
zapewnione stałe wsparcie i doradztwo ze strony Zespołu Ekspertów, ale jego członkowie nie mogli 
wyręczać gminy w realizacji działań. Podejście takie, wynikało z założenia, że to gmina – jako gospo-
darz konsultacji – powinna w pełni być właścicielem tego procesu. W praktyce oznaczało to obciążenie 
zaangażowanych w projekt urzędników, wieloma dodatkowymi zadaniami, które wykraczały poza ich 
codzienne obowiązki służbowe. Jak sygnalizowali sami uczestnicy projektu, stanowiło to jedną z naj-
większych trudności w jego realizacji.

Uchwalenie dokumentów planistycznych, wypracowanych w ramach konsultacji, nie było wymogiem 
realizacji projektu „Wspólny Plan”. Jednak w ramach projektu, zbierane były informacje o tym, czy kon-
sultowane dokumenty zostały przedłożone radzie gminy do uchwalenia. Monitoring taki będzie prowa-
dzony do końca 2023 r. Z uzyskanych od gmin informacji wynika, do końca 2021 r. uchwalonych zo-
stało 9 dokumentów poddanych konsultacjom, przy czym w równej mierze były to i plany miejscowe, 
i studia w tym dokumenty konsultowane zarówno w I, jak i w II etapie.

62%

38%

r gminy, które uchwaliły konsultowany dokument do 31.12.2021 r.
r gminy, które nie uchwaliły konsultowanego dokumentu do 31.12.2021 r.

Rysunek 11. Udział procentowy gmin, które uchwaliły konsultowane dokumenty planistyczne 
do końca 2021 r. i gmin, które nie uchwaliły dokumentów w tym czasie
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Rysunek 12. Liczba gmin w których konsultowane dokumenty uchwalono do końca 2021 r. 
i liczba w gmin, które nie uchwaliły dokumentów w tym czasie; w podziale na etapy,  

w jakich realizowano konsultacje

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

W ramach realizacji projektu ważny był również proces networkingu gmin, ich wzajemnego pozna-
nia się i współpracy. Aby to umożliwić zorganizowane zostały dwa dwudniowe Fora Konsultacyjne, 
w których uczestniczyli przedstawiciele wszystkich 21 gmin. Celem tych wydarzeń była przede 
wszystkim budowa sieci kontaktów oraz dzielenie się doświadczeniami zdobytymi w ramach realizacji 
pogłębionych konsultacji społecznych w poszczególnych gminach. Dzięki zaproszonym prelegentom, 
uczestnicy Forum Konsultacyjnego mogli poznać dobre praktyki konsultacji z innych miast, wysłuchać 
wykładu nt. kształtowania przestrzeni przyjaznej do życia, a także wprowadzanej w Polsce cyfryzacji 
planowania przestrzennego12. W ramach Forum uczestnicy zostali też przeszkoleni z obsługi narzędzia  
kMAP.pl13, które było bezpłatnie udostępniane gminom i którego wykorzystanie w ramach kon-
sultacji było obligatoryjne. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią COVID-19 oba Fora 
Konsultacyjne zrealizowane były w trybie zdalnym.

12  Prelegentami panelu poświęconego cyfryzacji planowania przestrzennego byli: Anna Michalik, Zastępca Dyrektora Departamentu 
Planowania Przestrzennego w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, a także przedstawiciele Wydziału Infrastruktury Informacji 
Przestrzennej: Kacper Kamiński – naczelnik wydziału oraz Joanna Modzelewska – starszy specjalista; autorami przedstawionej podczas 
panelu prezentacji były ww. osoby oraz Klaudia Chowaniec – starszy specjalista z ww. wydziału.

13  Internetowa platforma do konsultacji opracowana przez Fundację Stabilo i Fundację WiseEuropa w ramach Projektu „Partycypacja 
w Planowaniu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‒2020.
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II Forum Konsultacyjne Projektu „Wspólny Plan”, październik 2021 r.

II Forum Konsultacyjne Projektu „Wspólny Plan” – zaproszenie
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II Forum Konsultacyjne Projektu „Wspólny Plan” – panel poprowadzony przez przedstawicieli 
Ministerstwa Rozwoju i Technologii
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II. Tematyka konsultacji

1. Przedmiot konsultacji

W ramach projektu „Wspólny Plan” gminy mogły konsultować dokumenty dotyczące planowania prze-
strzennego: studia i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Spośród 21 gmin uczestniczących w Projekcie, 12 gmin konsultowało projekt studium, 7 – projekt pla-
nu miejscowego, a 2 gminy konsultowały równolegle oba rodzaje dokumentów14. Konsultacje dotyczy-
ły zatem dwóch różnych dokumentów, ale tego samego obszaru.

studium i plan miejscowy

studium

plan miejscowy

2

12

7

Rysunek 13. Liczba gmin, które konsultowały poszczególne rodzaje dokumentów

Większość gmin konsultowała jeden dokument, ale 2 gminy zdecydowały się konsultować równolegle 
2 lub 3 dokumenty. Łącznie konsultacjom poddano 24 dokumenty: 10 projektów planów miejscowych 
i 14 projektów studium (w tym 2 zmiany studium dla części gminy).

ETAPY KONSULTACJI

Pogłębione konsultacje mogły być realizowane w dwóch różnych etapach, które wpisane były w tzw. 
procedurę planistyczną, określoną w art. 11 i 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 t.j.). Wspomniana procedura planistyczna przewiduje 
włączenie społeczeństwa na dwóch etapach:

• na wstępnym etapie procedury – po podjęciu przez radę gminy uchwały intencyjnej, ale jeszcze
przed rozpoczęciem prac projektowych mogą być składane wnioski,

• na końcowym etapie procedury – po opracowaniu przez urbanistę projektu oraz jego uzgodnieniu
i zaopiniowaniu przez właściwe instytucje można po raz pierwszy zapoznać się z rozwiązaniami -
w ramach tzw. wyłożenia do publicznego wglądu – i złożyć uwagę do projektu.

14  W przypadku obu gmin opracowanie nowego planu miejscowego lub zmiany planu obowiązującego, wiązało się z koniecznością 
częściowej zmiany obowiązującego studium dla obszaru objętego planem. 
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Pogłębione konsultacje społeczne, w ramach Projektu „Wspólny Plan”, rozszerzały nieco wyżej opisany 
wariant ustawowy. Konsultacje mogły być bowiem prowadzone na dwóch etapach:

• pierwszy etap obejmował okres pomiędzy podjęciem uchwały intencyjnej o przystąpieniu do spo-
rządzania projektu planu miejscowego lub studium a przekazaniem projektu do zaopiniowania
przez gminną komisję urbanistyczno-architektoniczną,

• drugi etap obejmował okres od wyłożenia projektu do publicznego wglądu do przedłożenia pro-
jektu radzie gminy do uchwalenia.

Tym samym przestrzeń włączania społeczności lokalnej była zwiększona, a czas partycypacji miesz-
kańców dłuższy – szczególnie w pierwszym etapie, który umożliwiał przedstawienie mieszkańcom 
pierwszych rozwiązań projektowych, zanim projekt planu czy studium został skierowany do uzgodnień 
i zaopiniowania przez określone w ustawie instytucje.

WYBÓR ETAPU

Wybór etapu, w ramach którego gmina zamierzała konsultować swój dokument, następował w mo-
mencie aplikowania do projektu i czasem bywał korygowany, gdy np. w trakcie warsztatów okazywało 
się, że stopień zaawansowania prac nad sporządzanym przez gminę dokumentem, nie wpisuje się w za-
deklarowany wcześniej etap. Część gmin, które początkowo deklarowały chęć realizacji obu etapów, 
w trakcie warsztatów, widząc, jak dużego zaangażowania będzie to wymagało, zmieniała stanowisko 
i ograniczały realizację projektu tylko do jednego.

Większość gmin biorących udział w projekcie realizowała konsultacje w pierwszym etapie, co było uwa-
runkowane wytycznymi Ministerstwa, nałożonymi na realizatorów/grantodawców projektu, by co naj-
mniej 75% gmin konsultowało swoje projekty właśnie na tym etapie. Miało to ułatwić prowadzenie 
konsultacji i wynikało z przekonania, że włączenie społeczności lokalnej na jak najwcześniejszym etapie 
tworzenia dokumentów planistycznych, zwiększa szanse wypracowania odpowiednich kompromisów.

Prezentowanie przyjętych rozwiązań, gdy prace projektowe są praktycznie na ukończeniu – co ma miej-
sce w formie wyłożenia do publicznego wglądu, realizowanego w modelu ustawowym – nie sprzyja 
budowaniu dialogu, włączaniu mieszkańców i szukaniu kompromisów. Dochodzi tu bowiem do zderze-
nia dwóch postaw: niechęci urzędników do wprowadzania istotnych zmian, gdy projekt jest już bardzo 
zaawansowany oraz rozczarowania i poczucia braku wpływu u uczestników konsultacji, gdy większość 
decyzji zapadła bez ich udziału.

Konsultacje w ramach pierwszego etapu realizowało 16 gmin. Część z nich obudowała dodatkowymi 
technikami zbieranie wniosków w procedurze formalnej, zanim jeszcze jakiekolwiek rozwiązania pro-
jektowe powstały, zaś część zdecydowała się na prezentację wstępnych koncepcji planu miejscowe-
go lub studium. Były też gminy, które realizując pierwszy etap konsultacji zdecydowały się połączyć 
obie wyżej wymienione fazy prac nad dokumentem planistycznym i umożliwić udział mieszkańców 
w różnych etapach prac projektowych. Przykładem może tu być gmina Stara Kornica, która najpierw 
zebrała wnioski formalne i przeprowadziła badanie ankietowe, a w późniejszym czasie zaprezentowa-
ła koncepcję studium, opracowaną w oparciu o wytyczne wynikające z zebranych wniosków i ankiet, 
do której mieszkańcy także mogli zgłaszać swoje opinie.



Wspólny Plan. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

26

Na realizację drugiego etapu zdecydowało się 5 gmin, przy czym w większości konsultacje te dotyczy-
ły projektu studium. Dla jednej z gmin (Zbójno) były to kolejne pogłębione konsultacje społeczne do-
tyczące tego samego dokumentu – wcześniej, w 2017 r., realizowała konsultacje w I etapie, w ramach 
innego projektu grantowego.

2. Problematyka przestrzenna

Każdy proces konsultacji, realizowany w ramach projektu „Wspólny Plan” miał swoją odrębną specyfi-
kę. Wynikało to nie tylko z faktu, że konsultowane były różne rodzaje dokumentów planistycznych, ale 
kluczowe było to, że każdy obszar, którego dotyczyły konsultacje, miał inne uwarunkowania prze-
strzenne, środowiskowe, gospodarcze i społeczne. Każdy opracowywany dokument planistyczny mu-
siał być odpowiedzią na rozmaite problemy, wyzwania i oczekiwania społeczne w konkretnej gminie, 
a w niektórych przypadkach musiał też realizować określone cele, które gmina chciała osiągnąć, inicju-
jąc prace planistyczne.

Zróżnicowane zagadnienia przestrzenne, dotyczące poszczególnych obszarów objętych konsultacjami, 
miały też jednak pewne elementy wspólne, które często stanowiły powód rozpoczęcia prac nad doku-
mentem planistycznym oraz decyzji o realizacji pogłębionych konsultacji społecznych.

KONTROWERSYJNE INWESTYCJE

Najmniejszy obszar, jaki poddano konsultacjom obejmował dwie działki, o łącznej powierzchni 
0,7561 ha, w miejscowości Łąkorek w gminie Biskupiec. Sporządzany na tym obszarze plan miejsco-
wy miał umożliwić budowę ośrodka spa & wellness nad jeziorem Łąkorz. Otoczenie terenu objętego 
konsultacjami było w niewielkim stopniu zainwestowane, przeważała indywidualna zabudowa letni-
skowa. Konsultacje planu miejscowego, realizowane w II etapie, ukierunkowane były na zebranie opi-
nii od właścicieli nieruchomości położonych w rejonie planowanego przedsięwzięcia. Były to w więk-
szości osoby spoza gminy, przebywające w niej sezonowo, w miesiącach letnich. Jak można było się 
spodziewać, była to grupa zainteresowana utrzymaniem dotychczasowego charakteru miejscowości, 
co oznaczało trudny dialog na temat realizacji planowanej inwestycji.

Również sporządzany w gminie Kuczbork-Osada plan miejscowy był odpowiedzią na zamierze-
nia prywatnych inwestorów. Opracowywany dokument (obejmujący 7 różnych lokalizacji na terenie 
gminy – łącznie 77,10 ha) miał wprowadzać ograniczenia dla budowy wielkopowierzchniowych obiek-
tów hodowli drobiu. W gminie istnieje już ponad 100 takich obiektów, co istotnie wpływa na komfort 
życia mieszkańców, w związku z uciążliwościami odorowymi, jakie są konsekwencją tego typu dzia-
łalności. W tym przypadku gmina, przystępując do sporządzania planu, występowała w interesie lo-
kalnej społeczności, ale konsultacje były przestrzenią, by wybrzmiał też głos zwolenników inwestycji 
– samych inwestorów lub właścicieli nieruchomości, które mogłyby zostać pod tego typu inwestycje
udostępnione.
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ODBLOKOWANIE TERENÓW POD INWESTYCJE

Nieco inna była specyfika dokumentów sporządzanych w gminie Lesko – zmiana planu miejscowego 
i zmiany studium, dla obszaru o powierzchni nieco ponad 20 ha. W obowiązującym na tym obszarze 
od 2010 r. planie miejscowym ustalono realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej rezyden-
cjonalnej, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 300 m². W taki sposób określone parametry zabu-
dowy, skutkowały brakiem zainteresowania inwestorów i zablokowaniem rozwoju zabudowy na tym 
obszarze. Przystępując do zmiany planu, gmina odpowiedziała na wnioski wpływające na przestrzeni 
lat, by znieść ograniczenia dotyczące powierzchni budynków mieszkalnych, które zablokowały ruch 
budowlany. W związku z tym, w ramach konsultacji dyskutowano na temat nowych wskaźników i pa-
rametrów zabudowy. Analizie poddano także wyznaczony w obowiązującym planie układ dróg.

ROZWÓJ MIEJSCOWOŚCI

Część gmin podchodziła do kwestii sporządzania planów miejscowych bardziej kompleksowo, opra-
cowując plany dla większych obszarów lub całych miejscowości. Najczęściej dotyczyło to terenów, 
na których wcześniej nie obowiązywał plan miejscowy, a zabudowa rozwijała się w oparciu o decyzje 
o warunkach zabudowy. Przykładem może tu być gmina Brzostek, która sporządzała plan dla obsza-
ru o powierzchni 88 ha, graniczącego z miastem Brzostek, z intencją ochrony tego terenu przed cha-
otycznym rozwojem zabudowy, obserwowanym w innych częściach gminy. Sporządzany plan miejsco-
wy miał być narzędziem umożliwiającym wykształcenie osiedli o charakterze miejskim i podmiejskim,
o wysokiej jakości przestrzeni, prawidłowych powiązaniach komunikacyjnych i kompleksowych roz-
wiązaniach w zakresie uzbrojenia technicznego.

Innym przykładem jest gmina Końskie, która przystąpiła do sporządzania planu miejscowego dla 
miejscowości Nieświń (o powierzchni 1042 ha), w której obserwowano wzmożony ruch budowlany 
i postępujący proces rozpraszania zabudowy, realizowanej w oparciu o decyzje o warunkach zabudo-
wy. Uchwalenie planu miejscowego i określenie ram realizacji nowej zabudowy w oparciu o ustalenia 
studium, miało stanowić drogę do powstrzymania niekorzystnych zjawisk przestrzennych. Konsultacje 
dotyczące obszaru całej miejscowości musiały dać odpowiedź na wiele pytań, dotyczących między 
innymi zasięgu nowych terenów pod zabudowę, funkcji i parametrów zabudowy czy układu komuni-
kacyjnego. Szeroki zakres omawianych zagadnień sprzyjał zwiększeniu kwestii, co do których wystę-
powały różnice zdań.

PRZYSZŁOŚĆ GMINY

Specyfika dotycząca konsultacji studium jest szczególna, co wynika ze złożonej problematyki tego do-
kumentu, opracowywanego dla obszaru całej gminy, z perspektywą rozwoju w okresie 30 lat. Wymaga 
analizy szeregu zagadnień, które mogą mieć wpływ na ten rozwój i kompleksowego spojrzenia na uwa-
runkowania wynikające z położenia, stanu zagospodarowania, warunków życia, rynku pracy, prognoz 
demograficznych. Problematyka każdego studium jest inna, tak jak różne muszą być strategiczne decy-
zje dotyczące rozwoju przestrzennego każdej gminy.
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Warto zauważyć, że w 6 gminach, które w ramach projektu „Wspólny Plan” prowadziły pogłębione 
konsultacje studium, rewizja polityki przestrzennej następowała po raz pierwszy od 15, czasem 20 
lat. Na przykład obowiązujące w mieście Szczytno studium uchwalone było w 1999 r., a studium gminy 
Zbójno – w 1998 r. Spośród wszystkich gmin biorących udział w projekcie, aż w dziewięciu obowiązy-
wało studium uchwalone przed 2004 r. Nawet jeśli dokumenty te były w międzyczasie w jakimś zakre-
sie zmieniane, to i tak trudno uznać je całościowo za aktualne, uwzględniające obecną rzeczywistość 
prawną oraz zmiany przestrzenne, gospodarcze i społeczne, jakie w międzyczasie zaszły w poszczegól-
nych gminach.

9

1

6

5

1998-2004 2005-2009 2010-2014 2015-2019

Rysunek 14. Liczba gmin, w których obowiązujące studium zostało uchwalone we wskazanym 
przedziale lat

Decyzja o podjęciu prac nad nowym dokumentem, była najczęściej związana z potrzebą rozwiązania 
określonego problemu lub odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez inwestorów i właścicieli nieru-
chomości, zainteresowanych zmianą dotychczasowych rozstrzygnięć, głównie w zakresie przezna-
czenia terenów. Niekiedy też przystąpienie do sporządzania nowego studium, inicjowane przez wójta 
lub burmistrza, powiązane było z realizacją obietnic wyborczych, szczególnie w przypadku tych gmin, 
w których w 2018 r. nastąpiła zmiana władzy.

Duża część gmin, przystępując do sporządzania studium miała zdefiniowane potrzeby i wyznaczone 
cele. Gmina Stara Kornica chciała podjąć kroki na rzecz ograniczenia budowy wielkopowierzchniowych 
ferm drobiu. Celem gminy Zbójno było wyznaczenie nowych terenów inwestycyjnych, w czym wi-
działa drogę dla dalszego rozwoju gminy, podobnie jak miasto Przasnysz, które dążyło do zwiększenia 
w studium terenów aktywności gospodarczej. Gmina Ryczywół nowe kierunki polityki przestrzennej 
chciała oprzeć o plany budowy drogi ekspresowej S11, widząc w tym szansę na ożywienie gospodarcze 
w regionie. Gmina Pobiedziska planowała rozwój farm fotowoltaicznych na swoim terenie. Podobną 
perspektywę miała też gmina Lidzbark Warmiński, która zamierzała wyznaczyć w studium tereny pod 
elektrownie wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. Z kolei gmina Świątki chciała ograniczyć tereny prze-
znaczone pod elektrownie wiatrowe, które w obowiązujących planach miejscowych stanowiły 94% 
powierzchni gminy, blokując rozwój zabudowy.

Konsultacje dotyczące studium są z reguły trudne. Złożona problematyka oraz odległa perspektywa re-
alizacji sprawiają, że nie jest łatwo skutecznie włączyć w ten proces mieszkańców. Pogłębione konsul-
tacje dotyczące studium sprzyjały przełamaniu tych barier, a gminy, planując i realizując IPK, dokładały 
wszelkich starań, by dialog z mieszkańcami na temat przyszłości gminy przyniósł jak najlepsze efekty.
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3. Cele konsultacji

Zgłaszając się do projektu „Wspólny Plan”, gminy deklarowały jaki dokument zamierzają konsultować 
i przedstawiały podstawowe informacje z nim związane, w tym główną problematykę przestrzenną 
i cel sporządzenia. Informacje przedstawiane w formularzu aplikacyjnym były często bardzo ogólni-
kowe i dopiero w trakcie warsztatów, podczas indywidualnej pracy z każdą gminą, eksperci starali się  
jak najlepiej zdefiniować problemy i wyzwania na obszarze, którego dotyczyć miały konsultacje. 
Wyodrębnienie najistotniejszych zagadnień, dotyczących danego terenu, miało umożliwić gminom 
odpowiednie, merytoryczne przygotowanie się do konsultacji. Pomagało określić tematy mogące 
budzić kontrowersje oraz kwestie, na które gmina chciałaby zwrócić szczególną uwagę mieszkańców, 
a także pytania, na które chciałaby w trakcie konsultacji uzyskać odpowiedzi.

Tym samym wsparcie dla gmin nie ograniczało się do samych wskazówek technicznych, dotyczących 
prowadzenia konsultacji. Duży nacisk eksperci kładli na przygotowanie merytoryczne zespołów, 
w duchu odpowiedzialności za jakość przestrzeni w gminie. Urzędnicy byli zachęcani do przejmowa-
nia większej kontroli nad procesem konsultacji i inicjowania dialogu na tematy dotyczące całej wspól-
noty mieszkańców. Miało to wzmacniać dyskusję na temat jakości życia w danej gminie czy miejscowo-
ści i stanowić przeciwwagę dla partykularnych interesów, związanych ze sposobem zagospodarowania 
pojedynczych nieruchomości. Urzędnicy wykonujący zadania z zakresu planowania przestrzennego, 
byli motywowani do tego, by z zaangażowaniem współuczestniczyć w samym procesie decyzyj-
nym, w którym główną rolę odgrywa z reguły wójt/burmistrz oraz projektant planu miejscowego lub 
studium.

Cele, wskazane przez gminy w Indywidualnym Planie Konsultacji, skupiały się najczęściej wokół dość 
ogólnych kwestii. Łączyło je jednak wiele elementów wspólnych, które można pogrupować w 6 głów-
nych obszarów, opisanych poniżej.

AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW

Większość gmin widziała w konsultacjach przestrzeń do aktywizacji lokalnej społeczności i włączenie 
jej w proces zarządzania gminą. W tym kontekście urzędnicy wskazywali, że istotne jest pobudzenie 
u mieszkańców współodpowiedzialności za podejmowane decyzje, a także uświadomienie im, że mogą
mieć realny wpływ na te decyzje. Konsultacje miały również sprzyjać zwiększeniu poczucia lokalnej
tożsamości, zaś w gminach, gdzie obserwuje się migracje ludności z sąsiednich miast – integrację miesz-
kańców napływowych.

BUDOWA ZAUFANIA

Definiując cele konsultacji, część gmin wskazywała na potrzebę zmiany sposobu postrzegania urzęd-
ników i decydentów przez mieszkańców. Dla urzędników istotne było zademonstrowanie swojej 
otwartości na dialog i zyskanie zaufania społeczności lokalnej. Konsultacje miały pomóc uświado-
mić mieszkańcom, że urzędnicy i lokalne władze nie na wszystko mają wpływ – wiele rozstrzygnięć 
jest konsekwencją obowiązujących przepisów lub wynika z decyzji innych organów, biorących udział 
w procedurze opracowywania dokumentu planistycznego.
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USPRAWNIENIE DZIAŁAŃ

Cele konsultacji wiązano z usprawnieniem procesu sporządzania planu miejscowego lub stu-
dium. Konsultacje miały być drogą do uzyskania akceptacji społecznej dla planowanych rozwiązań. 
Wskazywano też, że celem konsultacji jest zwiększenie efektywności i trafności podejmowanych de-
cyzji, a dzięki temu – stworzenie lepszego dokumentu. Urzędnicy oczekiwali, że konsultacje przyczynią 
się do zwiększenia merytoryki składanych przez mieszkańców wniosków, uwag i opinii. Wskazywali też 
na własne, indywidualne cele, związane ze zdobyciem doświadczenia w zakresie prowadzenia konsul-
tacji społecznych.

ROZPOZNANIE BARIER

W kontekście samej istoty konsultacji – czyli prowadzenia dialogu – głównymi celami, które wska-
zywała większość urzędników, było zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań interesariuszy, wczesna 
identyfikacja kwestii spornych oraz zapobieganie potencjalnym konfliktom. Konsultacje miały słu-
żyć wypracowaniu rozwiązań, które pogodzą potrzeby różnych stron. Co warto zaznaczyć, część gmin 
podkreślała potrzebę poszukiwania rozwiązań na rzecz dobra wspólnego.

EDUKACJA

Istotnym celem konsultacji miało być zwiększenie wiedzy nt. planowania przestrzennego czy wręcz – jak 
wskazało kilka gmin – rozbudzenie zainteresowania tą tematyką. Proces konsultacji miał służyć uświado-
mieniu mieszkańcom celu i konsekwencji uchwalania planów miejscowych i studium, a także ram prawnych 
z tym związanych. Miał zapewniać dostęp do rzetelnej informacji o sporządzanym dokumencie planistycz-
nym i planowanych rozwiązaniach, a w szerszym ujęciu – przedstawiać założenia prowadzonej przez gminę 
polityki przestrzennej oraz problemy związane z jej wdrażaniem. Konsultacje miały być także przestrzenią 
do przekazania mieszkańcom informacji nt. planowanych w gminie inwestycji, ale też określonych uwarun-
kowań rozwoju, związanych np. z koniecznością uzyskania zgód na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych 
lub leśnych na inne cele. Jedna z gmin wskazała, że konsultacje powinny służyć zwiększeniu wrażliwości 
i odpowiedzialności mieszkańców w zakresie wyglądu, estetyki i kształtu przestrzeni, w której żyją.

CELE
KONSULTACJI usprawnienie procesu

Główne cele konsultacji zidentyfikowane przez gminy
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CELE SZCZEGÓŁOWE

Część gmin starała się nieco precyzyjniej zdefiniować, jakie problemy mają zostać rozwiązane poprzez 
konsultacje społeczne. Najczęściej wskazywano tu kwestie dotyczące przeznaczenia terenów na ob-
szarze objętym konsultacjami. Gminy chciały m.in. zdiagnozować potrzeby w zakresie wyznaczania 
nowych terenów zabudowy mieszkaniowej czy zapotrzebowania na usługi, a także poznać stanowi-
sko społeczności lokalnej na temat utrzymania i rozwoju zabudowy rolniczej, w tym rozwoju rolnictwa 
przemysłowego (wielkopowierzchniowe fermy drobiu, chlewnie itp.). Wśród tematów do omówienia 
z mieszkańcami wskazywano też kwestie dotyczące terenów zieleni i rekreacji, rozwoju zabudowy let-
niskowej czy potrzeb w zakresie stworzenia infrastruktury turystycznej. Często wskazywanym celem 
konsultacji było wypracowanie rozwiązań dotyczących układu komunikacyjnego. Wśród ważnych te-
matów, wymagających omówienia z mieszkańcami, wymieniane były też: rozbudowa infrastruktury 
technicznej, scalenia gruntów, eksploatacja złóż (głównie kruszyw), a także sposób zagospodarowania 
strategicznych przestrzeni gminy. Konsultacje miały służyć zebraniu opinii na temat inwestycji takich 
jak: farmy wiatrowe, biogazownia, zbiornik retencyjny. W przypadku konsultacji dotyczących planów 
miejscowych, wskazywano też potrzebę zdiagnozowania oczekiwań mieszkańców w zakresie inten-
sywności i parametrów zabudowy.

Zgodnie z założeniami projektu, określone przez gminy cele konsultacji, miały znaleźć swoje odzwier-
ciedlenie w scenariuszu konsultacji, poprzez dobór odpowiednich technik i narzędzi, które pozwoliły-
by te cele osiągnąć.
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III. Jak konsultowano

1. Etapy procesu konsultacyjnego

Jako punkt wyjścia współpracy z gminami, przyjęto koncept konsultacji społecznych opartych na mo-
delu konsultacji społecznych, wg podziału na etap diagnozy, informowania, zasięgania opinii, informacji 
zwrotnej i ewaluacji.

Przy czym, pierwsze 4 etapy zastosowano jako bazę do zbudowania indywidualnych planów konsul-
tacyjnych (IPK) i opisanych w nich scenariuszach działań. Ewaluację potraktowano jako wewnętrzny 
proces dla Zespołu KS.

Diagnoza Informowanie Zasięganie
opinii

Informacja
zwrotna

Ewaluacja

ETAPY PROCESU PARTYCYPACYJNEGO

Rysunek 15. Schemat etapów procesu konsultacji

DIAGNOZA

Jest to pierwszy etap procesu konsultacyjnego, polegający na zebraniu informacji o dotychczasowej 
sytuacji w gminie w zakresie przedmiotu konsultacji. Zazwyczaj polega on na weryfikacji danych me-
rytorycznych – ich opracowaniu i analizie, zestawieniu z potrzebami, etc. Gminy w tym czasie mu-
szą między innymi pozyskać niezbędne informacje odnośnie dotychczasowej sytuacji danego terenu 
(w przypadku konsultacji dokumentów planistycznych) oraz zidentyfikować odbiorców konsultacji spo-
łecznych. Bardzo przydatnym narzędziem na tym etapie jest przygotowanie mapy grup wpływu i inte-
resu oraz określenie potrzeb i oczekiwań interesariuszy odnośnie przedmiotu konsultacji, które istotnie 
mogą wpłynąć na przebieg i odbiór procesu.

INFORMOWANIE

To zaproszenie mieszkańców/adresatów/interesariuszy do procesu. To etap, w którym gminy wycho-
dzą do swoich do mieszkańców. Służy nie tylko informowaniu, ale również zachęceniu do zaangażowa-
nia się w proces podejmowania decyzji. Naszym zdaniem istotnym elementem tego etapu jest również 
edukowanie. Poprzez informacje i promocję poszerzane jest grono odbiorców, przy okazji jest rów-
nież szansa na wyjaśnienie natury oraz przedmiotu konsultacji. Na tym etapie, niezbędne jest zadbanie 
o największy zasięg informacji, w celu dotarcia do każdego potencjalnego uczestnika, zidentyfikowane-
go na mapie grup wpływu i interesu.
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ZASIĘGANIE OPINII

Jest to główny etap procesu konsultacyjnego, w trakcie którego odbiorcy/interesariusze dzielą się swo-
imi opiniami na temat przedmiotu konsultacji, a gmina ma możliwość wypracowania kompromisowych 
rozwiązań. To na tym etapie realizowana jest największa liczba działań, angażująca największą liczbą 
uczestników konsultacji, przy wykorzystaniu zróżnicowanych technik konsultacyjnych.

Zazwyczaj jest to najbardziej wymagający pod kątem nakładu pracy i zaangażowania członków zespo-
łów KS, etap konsultacji.

INFORMACJA ZWROTNA

To upublicznienie i przekazanie wszystkim grupom interesariuszy/odbiorcom/adresatom informa-
cji na temat podjętych decyzji wraz ze szczegółowym uzasadnieniem oraz podziękowaniem dla osób 
uczestniczących w działaniach. Na tym etapie nie wystarczy, żeby gmina przedstawiła tylko podsumo-
wanie dotychczasowych działań. Istotne jest również to, żeby zapowiedzieć, jakie będą kolejne kroki 
i kiedy społeczność lokalna może się ich spodziewać oraz w jaki sposób zostanie o tym poinformowana. 

Był to etap, który był najczęściej pomijanym wśród gmin, które przed udziałem w projekcie realizowały 
konsultacje z mieszkańcami. Gminy najczęściej kończyły konsultacje na etapie zasięgania opinii i nawet 
te z doświadczeniem musiały się nauczyć, że nie jest to koniec procesu i należy wrócić do mieszkań-
ców z podziękowaniami i informacją zwrotną.

EWALUACJA

To ocena zrealizowanego procesu. Na tym etapie Zespół KS weryfikuje, czy zakładany cel został zreali-
zowany, czy zastosowane metody i narzędzia okazały się skuteczne, co sądzą o procesie interesariusze 
i organizatorzy oraz które z zastosowanych metod i technik warto wykorzystywać w kolejnych konsul-
tacjach, a jakie z nich nie sprawdzają się na terenie gminy.

W oparciu o powyższe etapy konsultacji, uwarunkowania społeczno-demograficzne oraz cel konsulta-
cji, specyfikę dokumentu planistycznego, zasoby gminne i grupy wpływu i interesu, Zespół KS dobierał 
metody i techniki konsultacyjne do zastosowania w IPK.

W ramach pogłębionych konsultacji społecznych każda z gmin była zobligowana do zastosowania 
minimum czterech różnych technik konsultacyjnych, w tym jednej techniki internetowej, w oparciu 
o udostępnione bezpłatnie wszystkim uczestnikom projektu „Wspólny Plan” narzędzie kMAP.pl.

Istotne było, aby w projekcie gminy zastosowały innowacyjne techniki konsultacyjne. Innowacyjny, 
to według przyjętych w projekcie kryteriów, konsultacje realizowane inaczej niż dotychczas w danej 
gminie. To proces, który daje nową jakość konsultacjom społecznym i wprowadza w gminie nowe do-
świadczenia i nowe zwyczaje. Na każdym z etapów eksperci starali się, aby zespół KS wprowadził dzia-
łania, które nigdy wcześniej nie były stosowane w danej gminie. Przykładowo spacer badawczy w jed-
nej z gmin nie był niczym odkrywczym, a w innej lokalizacji stawał się czym nowym, niespotykanym. 
Przykładem mogą być gminy Żelechów i Brody, gdzie pierwszy raz zorganizowano spacery urzędników 
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i mieszkańców. Co ciekawe były to spacery rowerowe, których celem było poinformowanie mieszkań-
ców o prowadzonych konsultacjach oraz zebranie opinii nt. propozycji zmian w studium.

Innym rodzajem innowacji dla gminy, ale także często dla zespołów konsultacyjnych była sama formuła 
narzędzi konsultacyjnych, tj. zmiana z tradycyjnej „stacjonarnej” na narzędzia w formie online. Do szyb-
kiej adaptacji zmusiła gminy pandemia. Jako przykład może posłużyć przearanżowanie spotkań stacjo-
narnych z mieszkańcami na spotkania online z wykorzystaniem platform Zoom lub MS Teams. Warto 
zauważyć, że obsługa techniczna i informatyczna takiego wydarzenia, w ocenie urzędników, nie była 
skomplikowana i nie wymagała zaawansowanych umiejętności informatycznych. Jednakże, jak wska-
zywali członkowie zespołów konsultacyjnych, większą barierą w wykorzystaniu formuły online lub hy-
brydowej była bariera mentalna i lęk przed nowym i nieznanym. W rozmowach wskazywano, że gdyby 
nie udział w projekcie „Wspólny Plan”, to nie zdecydowano by się na takie rozwiązania. Po prostu kon-
sultacje zostałyby przerwane, a usprawiedliwieniem byłaby epidemia COVID-19.

2. Etapy konsultacji społecznych w realizacji

Poniżej przedstawiamy najciekawiej zrealizowane praktyki konsultacyjne wg podziału modelowe-
go prowadzenia Konsultacji społecznych. Jest to wybór subiektywny, oparty na analizie materiałów 
kart monitoringowych opiekunów gmin oraz na podstawie sprawozdań cząstkowych i raportów koń-
cowych, przedstawianych przez zespoły konsultacyjne po każdym z etapów konsultacji oraz po ich 
zakończeniu.

DIAGNOZA

Etap Diagnozy, czyli zbierania i analizy informacji, istotnych dla prawidłowego przygotowania i prze-
prowadzenia konsultacji, stanowił pierwszą fazę realizacji Indywidualnych Planów Konsultacji. Pewne 
elementy diagnozy przeprowadzane były jeszcze podczas warsztatów, szczególnie, gdy były one istot-
ne dla opracowania scenariusza konsultacji. Dotyczy to między innymi określenia kluczowych kwestii 
wymagających rozstrzygnięcia podczas konsultacji, analizy kanałów komunikacji, analizy interesariuszy 
oraz analizy zasobów własnych gminy. Pozostałe działania związane z Diagnozą realizowane były już 
samodzielnie przez gminy, według zaplanowanego przez nie scenariusza, w ramach realizacji IPK.

Mapowanie grup wpływu i interesu

Decyzje przestrzenne wiążą się z koniecznością godzenia różnych, czasem zupełnie sprzecznych inte-
resów. Niejednokrotnie odbywa się to w atmosferze konfliktu.

W takiej sytuacji konsultacje społeczne stają się jedynym sposobem dialogu, a zaangażowanie rozma-
itych grup wpływu i interesu na jak najwcześniejszym etapie projekcji i wprowadzenia zmian (np. two-
rzenia planu miejscowego lub studium) jest sygnałem otwartości władz. Co więcej, pozwala uwierzyć, 
że gmina faktycznie chce, aby decyzje dotyczące przestrzeni, podejmowane były w sposób przejrzysty 
i otwarty. Takie podejście sprzyja budowaniu porozumienia i wypracowywaniu jak najlepszych, choć 
niejednokrotnie trudnych kompromisów.
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Jednym z istotnych elementów procesu konsultacyjnego, w jego początkowej fazie jest uzmysłowie-
nie sobie adresatów konsultacji społecznych. A w zasadzie wszystkich grup i osób, które pośrednio 
i bezpośrednio mogą wpłynąć na przebieg i wynik procesu konsultacyjnego. Grupy te w projekcie 
„Wspólny Plan”, Zespoły KS identyfikowały jako grupy wpływu i interesu oraz gwiazdy socjometrycz-
ne. Identyfikacja grup następowała po wyodrębnieniu przedmiotu i celu konsultacji, specyfiki doku-
mentacji planistycznej oraz doświadczenia konsultacyjnego w danej gminie.

Nieprzypadkowa kolejność pracy nad grupami wpływu, po powyższych, motywowana była koniecz-
nością uzyskania jak najszerszego spektrum odbiorców, mogących wpływać na dany proces. Przy 
czym należy zauważyć, że intencją ekspertów nie było wskazywanie jak największej liczby odbior-
ców. Istotą procesu było to, aby, zespoły KS wskazały grupy rzeczywiście mające wpływ i interes 
konsultacyjny.

Analiza grup wpływu i interesu to działanie wręcz obligatoryjne i każdy z zespołów KS realizował to za-
danie przed rozpoczęciem kolejnego etapu konsultacji.

Jako grupy wpływu i interesu należy traktować wszelkie grupy i podmioty mogące w znaczny sposób 
wpływać na kształt i przebieg konsultacji, a także ich spowolnienie lub zatrzymanie. Co charaktery-
styczne, członków grupy zazwyczaj łączy wspólny interes oraz korzyść. Natomiast warto zauważyć, 
że jej członkowie mogą brać mniej lub bardziej aktywny udział w artykulacji swoich interesów wobec 
instytucji konsultacji, starając się wpłynąć na realizację.

Ze względu na specyfikę projektu „Wspólny Plan”, każda gmina indywidualnie identyfikowała swoje 
grupy wpływu i interesu, które każdorazowo należało uwzględnić w procesie konsultacyjnym.

W czasie warsztatów wskazywano również pojedyncze osoby jako autorytety mające moc wpływu 
na konsultacje tzw. Gwiazdy socjometryczne – lokalne autorytety i osoby najczęściej wskazywane jako 
potencjalni partnerzy dialogu, wobec których wiele osób ma pozytywne odczucia sympatii, przyjaźni 
itp. lub które wybierano jako osoby kompetentne, np. dyrektor miejscowej szkoły, sołtyska, pracow-
nik/pracowniczka gminy, lokalny przedsiębiorca lub osoba duchowna.

Warto zaznaczyć, że praca nad identyfikacją grup wpływu i interesu, podczas warsztatu zazwyczaj nie 
sprawiała trudności Zespołom KS. Dość szybko i jednoznacznie wskazywano tzw. głównych „graczy”/
aktorów wpływających na opinię ogółu.

Do najczęściej powtarzalnego, a wręcz uniwersalnego składu grup wpływu i interesu możemy zaliczyć:

• lokalne organizacje pozarządowe, typu Koła Gospodyń Wiejskich, działaczy Ochotniczej Straży
Pożarnej (OSP),

• pracowników oświaty (dyrektorzy szkół oraz nauczycielskie autorytety), ośrodków zdrowia, pocz-
ty i osoby duchowne,

• mieszkańców jako ogół przedstawicieli społeczności lokalnej.
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Rysunek 16. Mapa grup wpływu i interesu opracowana przez gminę Ryczywół

Trudniejsza stała się identyfikacja grup interesu, które bezpośrednio były odbiorcami procesu konsul-
tacyjnego. Tutaj pojawiał się problem dopasowania konkretnych grup interesu pod dany temat kon-
sultacyjny. Zespoły nie grupowały odbiorców konsultacji, dla których określone tematy były ważne. 
Przykładowo, przy wyodrębnieniu przestrzenie na plac zabaw w planie miejscowym, jako grupy inte-
resu nie identyfikowano rodziców dzieci w wieku szkolnym. Zamiast tego wskazywano ogólnie miesz-
kańców lub rodziców.

Niestety, należy zauważyć, że atrakcyjność tematu dla grupy w niewielkim stopniu przekładała się 
na jej poziom zaangażowania w późniejszych etapach konsultacji. To znaczy, że wyodrębnienie grupy 
w czasie pracy nad IPK, wcale nie równało się temu, że do tej konkretnej grupy będzie skierowane 
działanie konsultacyjne.

Analiza kanałów komunikacji

Jednym z zadań w czasie warsztatów z tworzenia Indywidualnego Planu Konsultacji dla gmin, była we-
ryfikacja dotychczasowego doświadczenia w konsultacjach oraz weryfikacja gminnych zasobów. Na tej 
podstawie gminy mogły stworzyć listę potencjalnych możliwości. Oprócz zaplecza osobowo – tech-
nicznego, zespół analizował dotychczasowe kanały komunikacji z mieszkańcami, które w ich gminach 
stosuje się zazwyczaj i które odnoszą największy skutek dotarcia do adresatów.

Niezależnie od rodzaju gminy, kanały komunikacji z mieszkańcami możemy podzielić na:

• kanały online – strony internetowe urzędów gmin z zakładkami Konsultacje społeczne, profile
w mediach społecznościowych typu Facebook, rzadziej Instagram, strony www jednostek pod-
ległych JST tj. domów kultury, GOSiR, szkół i ich profile w mediach społecznościowych. Media
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społecznościowe służyły do informowania o projekcie „Wspólny Plan”, zasadach i celu konsul-
tacji oraz edukowały nt. planowania przestrzennego oraz komunikowały harmonogram działań 
konsultacyjnych,

• media lokalne – radio i prasa – częściej w wydaniu drukowanym, wydawana przez samorząd lub
przez wydawców komercyjnych. Z tych kanałów zazwyczaj korzystano, publikując wywiad z wło-
darzami, przedstawiając procedurę planistyczną i ideę konsultacji społecznych oraz aby zaprosić
mieszkańców na konkretne wydarzenia związane z procesem. Z takich rozwiązań skorzystały gmi-
ny Żelechów, Stara Kornica i Brzostek,

• tradycyjne/zwyczajowe kanały komunikacji charakterystyczne dla mniejszych miejscowo-
ści, typu tablice i słupy ogłoszeniowe, kwerenda – okólnik zazwyczaj roznoszony przez sołtysa
po miejscowości, w jednej z gmin podkarpackich zwany wdzięcznie „motylem”, czy ogłoszenia pa-
rafialne popularne w części miejscowości.

W części gmin pod wpływem udziału w projekcie „Wspólny Plan” i w celu zwiększenia stopnia ko-
munikacji z mieszkańcami, przebudowano strony internetowe urzędów i wyposażono je w zakładkę 
„Konsultacje Społeczne”. Na takie rozwiązanie zdecydowały się m.in. gminy Niwiska, Brzostek, Świątki, 
Lesko, etc. Celem zakładek było informowanie mieszkańców o bieżących wydarzeniach związanych 
z konsultacjami społecznymi. Zazwyczaj ich wykonanie było realizowane przez pracownika w ramach 
obowiązków służbowych. W kolejnych etapach konsultacji w zakładce były umieszczane materiały 
informacyjne, ulotki, plakaty, zaproszenia na wszystkie działania przewidziane w procesie. W zakład-
ce publikowano broszurę „Planowanie przestrzenne dla każdego” udostępnianą przez konsorcjum 
WiseEuropa i Fundację Stabilo. Publikacja była efektem siostrzanego do „Wspólnego Planu”, projektu 
pn. „Partycypacja w Planowaniu” realizowanego w latach 2019–2021.

Zakładka dedykowana konsultacjom społecznym utworzona na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Żelechowie
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Zakładka dedykowana konsultacjom społecznym utworzona na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Zakładka dedykowana konsultacjom społecznym utworzona na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Brzostku

Dla części gmin nowością stały się profile gminne w mediach społecznościowych. Część z nich na po-
czątku bardzo sceptycznie podchodziła do rekomendacji ekspertów i przydatności takich kanałów. 
W czasie wybuchu pandemii COVID-19, stały się one jednak jednym z niewielu aktywnych kanałów 
informacyjnych gminy. Tutaj przykładem może być Stara Kornica – niewielka gmina ze wschodniego 
Mazowsza. Członkowie zespołu ze Starej Kornicy wielokrotnie wspominali, że profil gminny w mediach 
społecznościowych to jeden z efektów udziału w projekcie. Dzięki niemu nie tylko mogli informować 
mieszkańców o obostrzeniach pandemicznych i organizacji pracy urzędu, ale także pozyskiwać opinie 
od mieszkańców i prowadzić konsultacje dot. studium.
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Analiza dokumentów i danych dotyczących obszaru objętego 
konsultacjami

W ramach etapu Diagnozy znaczna część gmin analizowała dane dotyczące ruchu budowlanego na ob-
szarze objętym konsultacjami, a także dokumenty planistyczne i strategiczne, których ustalenia mo-
gły mieć wpływ na podejmowane rozstrzygnięcia. Dysponowanie tymi informacjami mogło wspie-
rać późniejszą dyskusję z mieszkańcami i wzmacniać argumentację gminy w toku wypracowywania 
konkretnych rozwiązań.

Dotyczyło to przede wszystkim gmin, które prowadziły konsultacje w I etapie i dopiero rozpoczynały 
pracę nad dokumentem. W ramach przeprowadzanych analiz, brano pod uwagę wyniki oceny aktual-
ności planów miejscowych i studium15. Analizowano też stopień wykorzystania terenów wskazanych 
pod zabudowę i potrzeb w zakresie wyznaczenia nowych terenów. Gmina Pobiedziska, przygoto-
wując się do konsultacji studium, skupiła się na określeniu sprzeczności pomiędzy ustaleniami obo-
wiązującego studium a ustaleniami obowiązujących planów miejscowych oraz wydanymi decyzjami 
o warunkach zabudowy. Gmina przeprowadziła też analizę decyzji o warunkach zabudowy wydanych
okresie 9 lat. Członkowie Zespołu KS z gminy Świątki, gdzie konsultacje również dotyczyły studium,
w ramach diagnozy przeprowadzili analizę wydanych na terenie gminy decyzji o warunkach zabudowy
oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, biorąc pod uwagę okres 5 lat. Zespół KS
z gminy Stara Kornica, przeprowadził dodatkowo analizę wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę.
Wszystkie zebrane dane stanowiły cenne informacje na temat ruchu budowlanego w gminach i po-
zwalały zidentyfikować obszary, gdzie presja inwestycyjna jest największa.

W ramach Diagnozy, związanej z konsultacjami studium, Zespoły KS analizowały również strategię 
rozwoju gminy, a także ponadlokalne dokumenty planistyczne i strategiczne, jak między innymi plan 
zagospodarowania przestrzennego województwa czy strategię rozwoju powiatu. Zebrane dane po-
zwoliły określić te elementy przyjętych na różnych poziomach polityk, które powinny znaleźć odzwier-
ciedlenie w projekcie studium, a także mogą wymagać szczególnej uwagi w ramach prowadzonych 
konsultacji.

Zespoły KS analizowały również wnioski o sporządzenie lub zmianę planów miejscowych, które 
wpływały do gminy przed przystąpieniem do sporządzania dokumentu, który kierowany był do kon-
sultacji16. Gminy identyfikowały wnioskodawców jako istotną grupę interesu. Zespół KS z gminy Lesko 
opracował wykaz osób, które złożyły ww. wnioski, by w kolejnym etapie przesłać do nich pisma in-
formujące o konsultacjach, jak i wyjaśnienia dotyczące tych kwestii, w których nie będą mogli liczyć 
na pozytywne dla nich rozstrzygnięcia. W gminie Niwiska zorganizowano spotkanie z projektantem, 
z którym szczegółowo omówiono każdy wniosek, analizując aktualny sposób użytkowania danego te-
renu, rodzaj i klasę gruntów, dostęp do drogi publicznej. W ten sposób zidentyfikowano wnioskodaw-
ców, których oczekiwania nie będą mogły zostać spełnione. W gminach, w których zebrano już wnioski 

15 	 Mowa	o	ocenie	aktualności	studium	i	planów	miejscowych,	opracowywanej	na	podstawie	art.	32	ustawy	z	dnia	27	marca	2003	r.	o	planowaniu	
i	zagospodarowaniu	przestrzennym	(Dz.U.2022.503	t.j.).

16		 Obowiązek	prowadzenia	rejestru	takich	wniosków	wynika	z	art.	31	ust.	1	ustawy	z	dnia	27	marca	2003	r.	o	planowaniu	i	zagospodarowaniu	
przestrzennym	(Dz.U.2022.503	t.j.).



Wspólny Plan. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

40

po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego lub studium17, przeprowadzono 
analizy w podobnym zakresie. Prześledzono też odpowiedzi na zawiadomienie o rozpoczęciu prac nad 
dokumentem planistycznym, przesłane przez instytucje właściwe do uzgadniania i opiniowania planu 
miejscowego i studium.

W gminach, w których prace nad dokumentem planistycznym były już zaawansowane i gdzie powstał 
już projekt lub jego zarys, w ramach Diagnozy, Zespoły KS weryfikowały rozwiązania projektowe, 
przedstawione przez projektanta. Gmina Brody przeanalizowała projekt studium pod kątem tego, czy 
spełnia on oczekiwania związane z potrzebą zwiększenia zasięgu terenów przeznaczonych pod zabu-
dowę. Weryfikacji poddano też zgodność projektu z ustaleniami obowiązujących planów miejscowych 
oraz prawidłowość rozwiązań pod kątem występujących na terenie gminy form ochrony przyrody, 
złóż surowców mineralnych, stref ochronnych ujęć wód podziemnych itp. Zespół KS w gminie Końskie 
przeanalizował czy przedstawiona przez projektanta koncepcja planu miejscowego nie narusza ustaleń 
studium, a także w jakim stopniu przyjęte rozwiązania uwzględniają złożone wnioski. Podobnej we-
ryfikacji dokonał też Zespół KS w gminie Siedlce. W gminie Ryczywół, która konsultowała studium 
w drugim etapie, analizie poddano także uwagi złożone w trakcie pierwszego wyłożenia, realizowane-
go zanim jeszcze gmina przystąpiła do projektu „Wspólny Plan”.

W niektórych przypadkach, w ramach etapu Diagnozy, gminy przeprowadzały dodatkowe analizy, 
które miały dostarczyć ważnych informacji lub argumentów dla przyjętego przez gminę stanowiska 
w określonej sprawie. Członkowie Zespołu KS z gminy Kuczbork-Osada zebrali informacje na temat 
funkcjonujących w poszczególnych miejscowościach na obszarze gminy wielkoprzemysłowych ferm 
drobiu oraz liczby zwierząt w poszczególnych obiektach. Zidentyfikowali też główne problemy z tym 
związane.

Analiza dokumentów i danych w ramach przeprowadzanej diagnozy, odbywała się w niektórych gmi-
nach przy udziale projektanta, w innych przy udziale wójta lub burmistrza, przy czym w tym drugim 
przypadku, była to też czasem okazja, do przedstawienia wypracowanego przez Zespół planu na kon-
sultacje, w sytuacji, gdy w pracach nad IPK nie brał udziału żaden przedstawiciel władz.

W gminie Stara Kornica, w ramach etapu Diagnozy, odbyło się spotkanie, którego celem było meryto-
ryczne przygotowanie wszystkich członków Zespołu KS do przeprowadzenia konsultacji. Była to oka-
zja nie tylko do omówienia głównych problemów do rozwiązania w ramach sporządzanego studium, 
ale też istotne wsparcie dla tych członków Zespołu, którzy na co dzień nie wykonują zadań z zakresu 
planowania przestrzennego.

17  Mowa o wnioskach określonych w art. 11 pkt 1 i art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U.2022.503 t.j.).
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Etap Diagnozy. Etap Diagnozy. Spotkanie Zespołu KS w gminie Świątkio

Etap Diagnozy. Spotkanie hybrydowe Zespołu KS z projektantem studium w gminie Zbójno

Inne działania w ramach diagnozy

Gminy zbierały istotne dla procesu konsultacji informacje również na inne sposoby, w tym poprzez 
spotkania z przedstawicielami grup wpływu i interesu.

Zespół KS z gminy Biskupiec w ramach Diagnozy przeprowadził wywiad indywidualny z inwestorem, 
którego wniosek zainicjował prace nad planem miejscowym. W trakcie rozmowy zebrano dane na te-
mat programu planowanej inwestycji, to jest ośrodka rehabilitacyjno-leczniczego, a także uzyskano 
deklarację dotyczącą obecności inwestora na spotkaniu z mieszkańcami, w celu przedstawienia im pla-
nowanego do realizacji przedsięwzięcia.
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W gminie Końskie przeprowadzono dwa wywiady indywidualne – z byłym i obecnym sołtysem miej-
scowości Nieświń, dla której sporządzany jest plan miejscowy. Zebrane informacje dotyczyły obserwa-
cji związanych z napływem nowych mieszkańców i opinii na temat potrzeby zwiększenia zasięgu te-
renów przeznaczonych pod zabudowę. Podjęto także próbę diagnozy głównych problemów i potrzeb 
mieszkańców, na które należy zwrócić uwagę, w ramach opracowywania planu miejscowego.

W mieście Przasnysz, na etapie Diagnozy, został powołany przez burmistrza 15-osobowy Zespół 
Doradczy18 którego członkowie reprezentowali kluczowych interesariuszy. Praca w zespole miała cha-
rakter społeczny. Zespół spotykał się cyklicznie i był zaangażowany w cały proces konsultacji. Osobom 
powołanym do Zespołu zapewniono odpowiednie przygotowanie merytoryczne, zarówno w ramach 
spotkania z projektantem studium, jak i poprzez udostępnione przez urząd materiały edukacyjne. Było 
to bardzo istotne, biorąc pod uwagę, że rolą zespołu było między innymi przedstawienie rekomendacji 
dotyczących opinii i wniosków, zgłoszonych przez mieszkańców podczas konsultacji. Zadaniem człon-
ków Zespołu było także promowanie konsultacji w środowiskach, z których pochodzili. Dzięki temu 
urząd mógł skutecznie dotrzeć do różnych grup społecznych.

INFORMOWANIE

Gminy uczestniczące w projekcie bardzo różnie podeszły do wyzwania związanego ze skutecznym 
poinformowaniem lokalnej społeczności o prowadzonych konsultacjach społecznych. Większość gmin 
po raz pierwszy prowadziła działania informacyjne na tak szeroką skalę, wychodząc poza ramy określo-
ne w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
w celu powiadomienia o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego lub studium, a także o wy-
łożeniu projektu dokumentu do publicznego wglądu, wymagane jest opublikowanie ogłoszenia w pra-
sie miejscowej, przekazanie informacji w formie obwieszczenia, udostępnienie informacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej, a także poinformowanie w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości19. 
Taki sposób informowania, choć jest dla gmin stosunkowo prosty w realizacji, w wielu przypadkach 
okazuje się zupełnie nieskuteczny, pozwala bowiem dotrzeć głównie do tej wąskiej grupy osób, które 
na co dzień śledzą działania gminy. Dlatego w trakcie warsztatów eksperci duży nacisk kładli na dobór 
odpowiednich kanałów komunikacji z mieszkańcami. Nie bez znaczenia w prowadzeniu działań infor-
macyjnym był fakt, że gmina mogła je finansować z pozyskanego grantu.

Strona internetowa gminy

Głównym kanałem w ramach prowadzonych konsultacji była strona internetowa urzędu gminy. Część 
gmin zdecydowała się przebudować swoją stronę i utworzyć specjalną zakładkę, dedykowaną kon-
sultacjom społecznym, gdzie miały być gromadzone wszystkie informacje o konsultacjach, a tym sa-
mym zapewniony dostęp nie tylko do aktualności, ale do pełnej informacji o danym procesie. Część 
gmin zadbała o odpowiednią identyfikację konsultacji i opracowała logo konsultacji, wykorzystywane 
w ramach projektu „Wspólny Plan”, ale też na tyle uniwersalne, by mogło być wykorzystywane tak-
że po zakończeniu projektu. Część gmin zaprojektowała logo samodzielnie, jak np. Zespół KS w gmi-
nie Pobiedziska, a część posiłkowała się profesjonalną firmą graficzną, jak np. gmina Świątki. Czasem 

18  W oparciu o Zarządzenie nr 61/2021 Burmistrza Przasnysza z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego w ramach 
realizowanego przez Miasto Przasnysz programu konsultacji społecznych w obszarze planowania przestrzennego pn. „Wspólny Plan”, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz określenia jego zadań.

19  Art. 11 pkt 1 i 7, art. 17 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 t.j.).
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opracowanie logo było pierwszym elementem włączenia mieszkańców w proces konsultacji. Tak było 
np. w mieście Przasnysz, gdzie zorganizowano konkurs na projekt logo konsultacji.

Przykłady logo konsultacji utworzonych w ramach projektu „Wspólny Plan”

Urzędnicy byli zachęcani to tego, by w publikowanych treściach odchodzić od formalnego języka 
urzędowego i stosować język mniej oficjalny, prosty i zrozumiały dla szerokiej grupy odbiorców. 
W wielu gminach się to udało – publikowane informacje były przystępne i czytelne, wyczerpujące 
merytorycznie, a do tego atrakcyjne graficznie. Trzeba też przyznać, że dla części zespołów tworzenie 
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i publikowanie treści dotyczących realizowanych działań było dość problematyczne, co mogło wynikać 
z braku odpowiednich osób, które mogłyby przejąć odpowiedzialność za zadania z tym związane. Ale 
wśród uczestników były też takie gminy, które rozumiejąc wagę przekazu informacyjnego w konsul-
tacjach, podchodziły do tego bardzo ambitnie, publikując cały cykl dotyczący konsultacji, poczynając 
od informacji wprowadzających, wyjaśniających cel i procedurę sporządzania dokumentu, przez infor-
macje o kolejnych wydarzeniach adresowanych do mieszkańców, aż po bieżące relacjonowanie tych 
wydarzeń.

Media społecznościowe

Drugim, ważnym kanałem komunikacji internetowej były media społecznościowe, głównie Facebook, 
a w niektórych gminach również Instagram. Informacje na temat konsultacji publikowano na face-
bookowych profilach gmin oraz profilu wójta lub burmistrza, współpracowano też z radnymi oraz 
jednostkami organizacyjnymi, w celu zwiększenia zasięgów. Najciekawsze sposoby wykorzystania 
mediów społecznościowych miały miejsce w tych gminach, które na co dzień się tymi kanałami dość 
sprawnie posługują, choć nie koniecznie w tak trudnych tematach jak planowanie przestrzenne. 
Dobrym przykładem może tu być miasto Przasnysz, które promując konsultacje studium, przepro-
wadziło na Facebooku quiz miejski, w ramach którego przez 10 dni publikowano po jednym pytaniu 
związanym z przestrzenią miasta. Osoba, która w komentarzach pod postem jako pierwsza udzieliła 
poprawnej odpowiedzi, wygrywała zestaw gadżetów promujących konsultacje. Odbiór nagród zapla-
nowano w punkcie konsultacyjnym, gdzie zbierano propozycje i wnioski do studium, tym samym oso-
by nagrodzone automatycznie włączane były w działania konsultacyjne. Dodatkowo na Facebooku 
odbył się LiveChat z Burmistrzem Przasnysza, podczas którego mieszkańcy mogli usłyszeć o celach 
sporządzania studium i wyzwaniach związanych z zarządzaniem przestrzenią miasta. Burmistrz za-
chęcał mieszkańców do udziału w konsultacjach i składania wniosków w procedurze formalnej spo-
rządzania studium.

Quiz miejski w Przasnyszu
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LiveChat z Burmistrzem Przasnysza

Warto zaznaczyć, że media społecznościowe, ze względu na szybki przekaz informacji, były bardzo 
skutecznym kanałem informacyjnym, gdy gmina, na skutek wprowadzanych przez rząd ograniczeń 
związanych z pandemią COVID-19, zmuszona była w trybie nagłym zmienić termin lub formułę zapla-
nowanych wydarzeń, a w skrajnych przypadkach nawet je odwołać.

Spośród wszystkich gmin uczestniczących w projekcie, tylko 5 w ogóle nie wykorzystywało mediów 
społecznościowych do promocji konsultacji.

Informacja o konsultacjach na profilu na Instagramie gminy Lidzbark Warmiński
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Informacja o zmianie formuły konsultacji 
na profilu Facebook gminy Brzostek

Informacja o konsultacjach na profilu 
facebookowym Miasta Szczytno

informacja o rozpoczęciu konsultacji 
społecznych na profilu facebookowym 

gminy Stara Kornica
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Plakaty i ulotki

Mając na względzie, że nie wszyscy mieszkańcy są użytkownikami internetu, gminy wykorzystywały równo-
legle tradycyjne sposoby informowania, w tym plakaty i ulotki. Zaprojektowanie plakatów i ulotek zlecano naj-
częściej firmie zewnętrznej, choć część gmin zrobiła to we własnym zakresie. Wobec niepewności związanej 
z rozwojem pandemii COVID-19, często decydowano się na plakaty o takim układzie graficznym, który umoż-
liwiał wpisanie terminów wydarzeń dopiero wtedy, gdy ich realizacja wydawała się faktycznie niezagrożona.

Przykłady plakatów zapraszających do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych. 
Od lewej: plakat gminy Pobiedziska, zaprojektowany przez członków zespołu KS, plakat gminy Brody 

i plakat gminy Końskie, zaprojektowane przez profesjonalne studia graficzne

Plakaty rozwieszane były w różnych miejscach w przestrzeni publicznej gminy, w tym na tablicach ogłosze-
niowych, które szczególnie okresie twardego lockdownu, stały się znów skutecznym miejscem przekazy-
wania informacji.

Informacje o konsultacjach na tablicach i słupach ogłoszeniowych. Od lewej: informacja 
o konsultacjach w gminie Świątki, informacja o konsultacjach w gminie Lesko (do plakatu

podczepiono ulotki do wzięcia przez przechodniów)
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Przygotowane przez gminy ulotki miały najczęściej charakter informacyjno-edukacyjny. Zawierały wy-
jaśnienia podstawowych pojęć związanych z planowaniem przestrzennym, informację o celu podjęcia 
prac nad planem miejscowym lub studium, a także opis procedury planistycznej. Niektóre zawierały 
też mapę przedstawiającą obszar objęty konsultacjami. Gminy starały się w jak najbardziej przystępny 
i atrakcyjny sposób wyjaśnić, czego dotyczą konsultacje i dlaczego warto wziąć w nich udział. Niektóre 
ulotki zawierały również ankietę, wykorzystywaną w kolejnych etapach konsultacji.

Ulotka informująca o konsultacjach w gminie Lesko

Ulotka informująca o konsultacjach w gminie Brzostek (wraz z ankietą)

Ulotki dystrybuowane były poprzez punkty usługowe i obiekty użyteczności publicznej lub przekazy-
wane bezpośrednio właścicielom nieruchomości.

W dystrybucję plakatów i ulotek często angażowani byli sołtysi. W części gmin, w ramach etapu 
Informowanie, zorganizowano specjalne spotkanie dla tej grupy, podczas którego przedstawiono in-
formacje na temat opracowywanego przez gminę dokumentu oraz planowanych działań związanych 
z przeprowadzeniem konsultacji. Dzięki temu, sołtysi mogli bardziej świadomie włączyć się we współ-
pracę z gminą, a jako lokalni liderzy wpływu, również skuteczniej agitować mieszkańców do wzięcia 
udziału w konsultacjach.

W gminie Siedlce do każdego z 1300 domostw objętych opracowywanym planem, za pośrednictwem 
sołtysów przekazano pakiet zawierający ulotkę informacyjną oraz broszurę „Planowanie Przestrzenne 
dla każdego”20. W gminie Końskie, sołtys miejscowości Nieświń oraz pracownicy urzędu gminy, prze-

20  Publikacja opracowana w ramach projektu „Partycypacja w Planowaniu” realizowanego przez Fundację Stabilo i WiseEuropa – Fundację 
Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
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kazali mieszkańcom 400 pakietów zawierających zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach planu 
miejscowego oraz ulotkę z podstawowymi informacjami na temat tego dokumentu.

W mieście Szczytno, gdzie konsultacje dotyczyły studium, 8800 sztuk ulotek zostało dostarczone 
przez pracowników urzędu do każdego domu i mieszkania na terenie miasta.

Dystrybucja ulotek dotyczących konsultacji. Od lewej: ulotki dystrybuowane bezpośrednio 
do skrzynek pocztowych w mieście Szczytno, ulotki udostępnione w zakładzie fryzjerskim  

w gminie Żelechów, ulotki udostępnione w kościele w gminie Niwiska

Zaproszenia listowne

Niemal połowa gmin zdecydowała się na wysłanie listownych zaproszeń do właścicieli nieruchomości 
zlokalizowanych na obszarze, którego dotyczyły konsultacje. Skala wyzwań z tym związana, zależna była 
od tego, jak duży obszar objęty był konsultacjami. W gminie Stara Kornica, w której konsultowano studium, 
przygotowano i przekazano 1130 pakietów, zawierających list od wójta z zaproszeniem do wzięcia udziału 
w konsultacjach, kartę informacyjną z podstawowymi danymi na temat konsultacji, druk wniosku formalne-
go do studium oraz ulotkę informacyjną wraz z ankietą. W dystrybucję pakietów zaangażowani byli radni, 
sołtysi oraz kilku pracowników urzędu gminy, w tym członkowie Zespołu KS. Jedynie część pakietów zo-
stała dostarczona drogą pocztową. Choć taki sposób informowania oznaczał duże obciążenie dodatkową 
pracą dla urzędników, to bez wątpienia był najskuteczniejszą metodą dotarcia do mieszkańców.

Zawiadomienia listowne były bardzo istotne dla skutecznego powiadomienia o konsultacjach wła-
ścicieli nieruchomości niebędących mieszkańcami gminy. W gminie Biskupiec, w której sporządzany 
plan miejscowy miał umożliwiać budowę ośrodka spa & wellness, właściciele sąsiednich działek re-
kreacyjnych, przebywający na terenie gminy jedynie sezonowo, stanowili najliczniejszą grupę interesu. 
Przesłanie indywidualnych zaproszeń do tych osób, umożliwiło im włączenie się w proces konsultacji 
i wyrażenie opinii na temat planowanej inwestycji.

Prasa lokalna

Zdecydowana większość gmin poinformowała mieszkańców o prowadzonych konsultacjach za pośred-
nictwem prasy lokalnej lub regionalnej, w tym gazet samorządowych, dystrybuowanych do wybranych 
punktów na terenie gminy lub dostarczanych do każdego domostwa, jak np. Biuletyn Pobiedziski czy 
Gazeta Szydłowska.
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Przykłady publikacji w prasie lokalnej: artykuł w „Gazecie Starachowickiej” (gmina Brody), 
„Echu Katolickim” (gmina Siedlce). „Korso Kolbuszowskim” (gmina Niwiska) i „Gazecie 

Ogrodzienieckiej” (gmina Ogrodzieniec)

Kluczowym problemem, związanym z publikacją informacji w prasie, było przekonanie urzędników 
do zmiany dotychczasowych standardów informowania o konsultacjach dokumentów planistycz-
nych, odejścia od formalnego języka oraz przygotowania treści, która faktycznie zaciekawi mieszkań-
ców, a jednocześnie przybliży im trudne zagadnienia dotyczące planowania przestrzennego. W kilku 
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gminach udało się zrealizować powyższe cele i opublikowano obszerny artykuł dedykowany konsulta-
cjom albo wywiad z wójtem zachęcającym mieszkańców do włączenia się w cały proces. Część publi-
kacji ograniczało się jednak do przedruku plakatu promującego konsultacje, co bez jakiegokolwiek ko-
mentarza, wyjaśniającego kontekst podejmowanych przez gminę działań, mogło skutkować niewielkim 
zainteresowaniem. Pewna część publikacji miała też jednak formę ogłoszenia, które układem, treścią 
i stylem nie odbiegało znacząco od innych ogłoszeń urzędowych zamieszczanych w prasie, a tym sa-
mym mogło w niewystarczającym stopniu przyciągać uwagę czytelników.

Promocja w radio

W ramach działań informacyjno-promocyjnych 3 gminy z województwa mazowieckiego wykorzystały 
radio. Ten kanał komunikacji może być skuteczny, o ile w danej lokalizacji istnieje popularny nadawca 
regionalny lub lokalny. W przypadku gmin Siedlce, Stara Kornica i Żelechów, był to ten sam nadawca. 
Promocja konsultacji miała różną formę – był to albo wywiad z włodarzem, w ramach którego przed-
stawione były podstawowe informacje na temat konsultacji, albo – tak jak w przypadku gminy Stara 
Kornica – było to krótkie, kilkukrotnie wyemitowane na antenie zaproszenie, odczytane przez wójta.

Film promocyjny

W 6 gminach, w ramach informowania o konsultacjach został przygotowany film promocyjny. Większość 
wyprodukowanych materiałów filmowych, szczególnie tych, które dotyczyły studium, stanowiło jed-
nocześnie promocję samej gminy, gdyż w filmach prezentowane były najatrakcyjniejsze miejsca, często 
w ujęciu z lotu ptaka. W filmach najczęściej występowali włodarze oraz członkowie Zespołów KS, którzy 
opowiadali o celu opracowania dokumentu i zapraszali na konsultacje. Gmina Ogrodzieniec do udziału 
w swoim filmie zaprosiła też mieszkańców, którzy opowiadali o swoim wymarzonym sąsiedztwie.

Kadry z filmów promujących konsultacje społeczne w gminach: Brzostek, Zbójno, mieście Szczytno 
i w gminie Ogrodzieniec
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Filmy publikowane były na stronach internetowych urzędu, w mediach społecznościowych, 
na gminnym kanale YouTube, a także na ekranach informacyjnych, zamontowanych w urzędach. 
Gmina Brzostek, dysponująca własnym kanałem telewizyjnym, emitowała swój film również za jego 
pośrednictwem. Z kolei spoty filmowe wyprodukowane przez miasto Szczytno wyświetlane były, 
oprócz kanałów internetowych, na telebimie znajdującym się w centrum miasta oraz w info kio-
skach. Gminy udostępniały swoje filmy również jednostkom organizacyjnym, które promowały 
konsultacje także w swoich kanałach.

Ogłoszenia parafialne

W wielu gminach informacja o konsultacjach została przekazana w ramach ogłoszeń parafialnych. 
Ta forma informowania jest bardzo popularna w mniejszych gminach, w których zaangażowanie parafii 
w życie społeczne jest duże, czego odzwierciedleniem jest również współpraca z lokalnymi władzami.

Przekazanie informacji o konsultacjach za pośrednictwem parafii przybierało różne formy – od infor-
macji ustnej, przekazywanej w ramach ogłoszeń parafialnych, poprzez publikacje zaproszenia w gazetce 
parafialnej lub na stronie internetowej parafii, po udostępnienie w kościele ulotek na temat konsultacji.

Ciekawy pomysł na informowanie o konsultacjach miała gmina Gzy, która przy wejściu do trzech ko-
ściołów na terenie gminy planowała zorganizować punkty informacyjne, czynne w niedziele, w których 
mieszkańcy mogliby uzyskać podstawowe informacje na temat sporządzanego studium oraz planowa-
nych działań w ramach konsultacji. W punktach miały być rozdawane ulotki informacyjne oraz gadżety 
promujące konsultacje, zaplanowano też zebranie od chętnych adresów e-mailowych w celu utworze-
nia listy e-mailingowej, poprzez którą byłyby rozpowszechniane wszystkie bieżące informacje na temat 
prowadzonych konsultacji. Niestety pandemia pokrzyżowała te plany. W związku z wprowadzeniem 
jesienią 2020 r. restrykcyjnych obostrzeń w ramach tzw. strefy czerwonej, punkty informacyjne nie 
zostały otwarte, a gmina wprowadziła działania zastępcze.

System SMS

Kilka gmin do informowania o konsultacjach wykorzystało gminny system powiadomień SMS. Dla 
części z nich było to nowe narzędzie, zakupione i wdrażane w ramach prowadzonych pogłębionych 
konsultacji społecznych. Tak było m.in. w gminie Niwiska, gdzie zasięg przekazywanych informacji 
był początkowo stosunkowo niewielki, gdyż baza odbiorców systemu była dopiero budowana. Gmina 
wykorzystała system powiadomień kilkukrotnie w ramach całego procesu, informując o rozpoczęciu 
konsultacji, ale też o kolejnych zbliżających się wydarzeniach, takich jak spotkanie otwarte czy punkty 
konsultacyjne. System SMS wykorzystywało także miasto Przasnysz, które dysponowało nim jeszcze 
przed przystąpieniem do projektu, z bazą użytkowników ponad 300 osób.
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Raport z systemu SMS z informacją o konsultacjach społecznych z gminy Niwiska

Ruchoma reklama

Część gmin promowało konsultacje wykorzystując reklamę ruchomą. Gmina Kuczbork-Osada zdecy-
dowała się na wykorzystanie mobilnej reklamy dźwiękowej. Informacja na temat konsultacji społecz-
nych planu miejscowego została wyemitowana z jeżdżącego po terenie objętym planem samochodu. 
Z kolei miasto Szczytno w kampanii promocyjnej dotyczącej konsultacji studium, wykorzystało auto-
busy miejskie, na których wyeksponowano hasło konsultacji oraz link do strony internetowej urzędu, 
dedykowanej konsultacjom.
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Reklama konsultacji na autobusie miejskim w Szczytnie

Rowerowy spacer informacyjny

Interesująca formuła zachęcenia mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach została zapropono-
wana przez gminę Brody. Członkowie Zespołu KS wzięli udział w jednodniowym spacerze rowerowym, 
podczas którego zapraszali napotkanych mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecz-
nych, wyjaśniając im, co to jest studium i w jaki sposób mogą przedstawić swoje pomysły na rozwój 
gminy. Podczas spaceru rozdano ponad 600 ulotek informacyjnych. Znakiem rozpoznawczym urzęd-
ników były specjalnie przygotowane bluzy z logo konsultacji społecznych. Trasa przejazdu została za-
planowana w taki sposób, aby oprócz informowania mieszkańców, przeprowadzić również roboczą 
inwentaryzację terenów peryferyjnych gminy, na potrzeby sporządzanego studium.

Rowerowy spacer informacyjny w gminie Brody
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Informacja dla liderów wpływu

Bardzo ważne w procesie informowania o konsultacjach było pozyskanie przez gminy rzeczników 
wśród lokalnych liderów wpływu. Szczególną uwagę poświęcono tu radnym, dla których część gmin 
zorganizowała spotkania informacyjne (m.in. gmina Brody i Siedlce oraz miasto Przasnysz). Intencją 
tych spotkań było zachęcenie radnych do współpracy w promowaniu konsultacji społecznych wśród 
mieszkańców, w tym także włączenie w dystrybucję ulotek i plakatów informujących o konsultacjach. 
Członkowie Zespołów KS przygotowali na potrzeby spotkań specjalne prezentacje, wyjaśniające pod-
stawowe pojęcia i ramy prawne procedury planistycznej, co miało wyposażyć radnych w podstawową 
wiedzę na temat sporządzania dokumentów planistycznych. W niektórych spotkaniach brał również 
udział projektant konsultowanego planu miejscowego lub studium, który dodatkowo wspierał te spo-
tkania ekspercką wiedzą.

Czasami przekazanie informacji radnym następowało podczas sesji, tak jak np. w gminie Końskie, 
Niwiska czy Ogrodzieniec. W innych gminach informacja na temat konsultacji przekazywana była rad-
nym na piśmie i dotyczyła głównie przebiegu i harmonogramu planowanych działań. Dodatkowo rad-
nym udostępniane były broszury „Planowanie przestrzenne dla każdego”.

W części gmin w ramach etapu informowania prowadzono też działania skierowane do innych grup 
wpływu. Wśród nich byli wspomniani już wcześniej sołtysi, ale także przedstawiciele jednostek pod-
ległych gminie, w tym dyrektorzy szkół. W mieście Przasnysz ważną grupę stanowili przedstawiciele 
Zarządów Osiedli. Do grup tych kierowane były specjalne zaproszenia do zaangażowania się w kon-
sultacje, niekiedy przedstawiciele tych grup brali udział w spotkaniach informacyjnych. W mieście 
Szczytno odbyło się spotkanie z Radą Gospodarczą, która pełni rolę doradczo – opiniodawczą w spra-
wach związanych z rozwojem gospodarczym Miasta Szczytno.

Inicjatywy włączające dzieci i młodzież

Odrębnym sposobem promowania konsultacji były działania kierowane do najmłodszych. Jest to szcze-
gólna grupa mieszkańców gminy, która formalnie nie może brać udziału w konsultacjach, a jednocześnie 
będzie w przyszłości ponosić konsekwencje zapadających w trakcie konsultacji rozstrzygnięć. Warto 
więc poświęcić tej grupie szczególną uwagę, budując jej wrażliwość na otaczającą przestrzeń i tożsa-
mość lokalną, a także promując od młodych lat zaangażowanie społeczne. Warto też mieć na uwadze, 
że poprzez zaangażowanie dzieci, dociera się do ich rodzin, które w ten sposób nie tylko dowiedzą się 
o prowadzonych konsultacjach, ale też chętniej się w nie włączą.

Na działania skierowane do młodych mieszkańców zdecydowały się dwie gminy: gmina Pobiedziska 
i gmina Szydłowo. W gminie Pobiedziska, w ramach etapu informowanie zorganizowano konkurs pla-
styczny pod nazwą „Moje miejsce w gminie”. W promocję konkursu zaangażowani byli dyrektorzy 
szkół, dzięki którym informacja o konkursie została opublikowana w elektronicznym dzienniku. W ten 
sposób skutecznie dotarła do wszystkich uczniów, w okresie, gdy nauka realizowana była w trybie 
zdalnym. Inicjatywa spotkała się z dużym odzewem. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano w punkcie 
konsultacyjnym, organizowanym w kolejnym etapie konsultacji.
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Prace przygotowane w ramach konkursu „Moje miejsce w gminie” 
przeprowadzonego w gminie Pobiedziska

Gmina Pobiedziska przeprowadziła też działania włączające młodzież. Dwie osoby z Zespołu KS od-
były spotkania z uczniami liceum, w ramach zajęć szkolnych. W trakcie spotkań uczniom przedstawio-
no podstawowe informacje dotyczące planowania przestrzennego i konsultacji społecznych, zapre-
zentowano im też rysunek obowiązującego w gminie studium. Częściowo spotkania miały charakter 
warsztatów, w ramach których uczniowie uczyli się pracować z mapą, mieli też możliwość by od nowa 
zaprojektować jedno z osiedli. Uczniowie zostali również zaproszeni do współpracy na zasadzie wolon-
tariatu, jako ankieterzy lub osoby wspierające Zespół KS w punktach konsultacyjnych.

Warsztaty z uczniami liceum w gminie Pobiedziska
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Gmina Szydłowo, przy wsparciu Centrum Upowszechniania Kultury, przeprowadziła konkurs „Rodzice 
planują, dzieci budują”. Prace dotyczyć miały obszaru objętego planem miejscowym, to jest centrum 
miejscowości Jaraczewo, terenów wokół budynku Urzędu Gminy. Dzieci zachęcane były przede 
wszystkim do tworzenia makiet z dowolnych materiałów, zwłaszcza z recyklingu. Konkurs miał po-
budzić wyobraźnię przestrzenną młodych ludzi, a poprzez zaangażowanie dzieci, zachęcić do udziału 
w konsultacjach także ich rodziców. Prezentacja prac oraz ogłoszenie wyników konkursu miały miejsce 
podczas Festiwalu Planistycznego, zrealizowanego w kolejnym etapie konsultacji planu miejscowego.

Konkurs „Rodzice planują, dzieci budują” w gminie Szydłowo

ZASIĘGANIE OPINII

Sposób, w jaki gminy uczestniczące w projekcie, realizowały kluczowy etap konsultacji, był w dużej 
mierze odzwierciedleniem ich zaangażowania w cały projekt i faktycznej otwartości na dialog z miesz-
kańcami. Bardzo istotna była gotowość urzędników, by działania adresowane do mieszkańców reali-
zować poza urzędem. Duża część Zespołów KS była na to bardzo otwarta i z zaangażowaniem zorga-
nizowała serię działań w różnych częściach swojej gminy.

Kluczowy na etapie Zasięgania Opinii był też dobór technik i skala podejmowanych działań. Część 
gmin decydowała się na prostszy proces, inne na bardziej rozbudowany, uwzględniający różne fazy 
prac projektowych. Przykładem może tu być gmina Brzostek, która w pierwszym etapie Zasięgania 
Opinii zaprezentowała dwa warianty koncepcji planu miejscowego, a następnie, w oparciu o zebrane 
opinie, wraz z projektantem opracowała wariant wynikowy, który także został poddany ocenie lokalnej 
społeczności. Podobnie postąpiła gmina Pobiedziska, która najpierw Zasięganie Opinii przeprowadziła 
w oparciu o rysunek obowiązującego studium, badając potrzeby i oczekiwania mieszkańców, a następ-
nie zaprezentowała pierwsze rozwiązania projektowe, tak by mieszkańcy mogli zweryfikować, na ile 
zgłoszone przez nich wcześniej kwestie zostały wzięte pod uwagę.

Ale wśród uczestników projektu były też gminy, dla których punktem wyjścia była realizacja jak naj-
prostszego procesu, co i tak stanowiło dla nich wyzwanie, ze względu na wymagania, dotyczące mini-
malnej liczby technik i narzędzi, które w ramach konsultacji należało wykorzystać.
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Spotkanie z mieszkańcami

Spośród wszystkich technik i narzędzi konsultacyjnych najpopularniejszą techniką było spotkanie 
otwarte, organizowane dla wszystkich mieszkańców, z udziałem urzędników, władz oraz projektan-
tów planu miejscowego lub studium, którego częścią była dyskusja otwarta. Warto podkreślić, że jest 
to technika tradycyjnie stosowana w konsultacjach dokumentów planistycznych – zgodnie z przepi-
sami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w czasie wyłożenia do publicznego 
wglądu projektu planu miejscowego lub studium, istnieje obowiązek zorganizowania co najmniej jednej 
dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami21.

Technikę tą wykorzystało w swoich procesach 17 gmin. Łącznie w ramach projektu „Wspólny Plan” zreali-
zowano 28 spotkań otwartych, gdyż kilka gmin zrealizowało więcej niż jedno spotkanie. Gmina Pobiedziska 
i gmina Żelechów, w ramach konsultacji studium, zorganizowały po 4 spotkania, w różnych częściach gminy.

10 gmin

5 gmin

2 gminy

1 spotkanie 2 spotkania 4 spotkania

Rysunek 17. Liczba spotkań otwartych zrealizowanych w gminach w ramach etapu Zasięganie Opinii

We wszystkich spotkaniach zorganizowanych w ramach projektu „Wspólny Plan” wzięło udział nie-
mal 900 osób, najwięcej w gminie Pobiedziska (138 osób) i gminie Żelechów (112 osób). Największą 
frekwencję odnotowano na spotkaniu otwartym zorganizowanym w gminie Siedlce (53 uczestników).
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Rysunek 18. Liczba uczestników spotkań otwartych w poszczególnych gminach

21  Art. 11 pkt 7, art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 t.j.).
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Z uwagi na okres realizacji projektu – od marca 2020 roku do grudnia 2021 roku – działania realizowa-
ne były w czasie ograniczeń pandemicznych spowodowanych COVID-19 i przy ograniczonych możli-
wościach bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami. Dlatego warto zwrócić uwagę na adaptację gmin 
do „nowych warunków” i sposoby realizacji spotkań z mieszkańcami.

Spotkania przybierały różną formułę. Części gmin udało się zrealizować pierwotne założenia IPK i zor-
ganizować spotkania stacjonarne, szczególnie w okresie wakacyjnym 2020 i 2021 roku, kiedy w Polsce 
poluzowano restrykcje związane z pandemią COVID-19. Wśród spotkań stacjonarnych preferowane 
były lokalizacje poza urzędem, co miało być symbolem wyjścia urzędników do mieszkańców. Spotkania 
organizowane były w innych, ogólnodostępnych obiektach na terenie gminy (np. w Klubie Seniora 
w gminie Czernikowo), ale popularne były też spotkania w plenerze. Tego typu spotkania cieszyły się 
często wyższą frekwencją, szczególnie gdy towarzyszyły im inne wydarzenia gminne.

12 %

70 %

18 % r spotkania stacjonarne
r spotkania hybrydowe
r spotkania zdalne

Rysunek 19. Udział procentowy spotkań z mieszkańcami, w podziale na formułę tych spotkań

Dwa spotkania zorganizowane zostały w trybie całkowicie zdalnym, natomiast trzy spotkania – w for-
mule hybrydowej. W większości przypadków, były to pierwsze doświadczenia członków Zespołów 
KS związane z organizacją i przeprowadzeniem spotkań transmitowanych na żywo przez internet. 
Spotkanie hybrydowe to połączenie spotkania stacjonarnego (offline) i online. Wydarzenie polega 
zazwyczaj na tym, że obraz z sali, na której znajdują się prowadzący i nieliczni uczestnicy, emitowany 
jest na żywo na wybraną ogólnodostępną lub dedykowaną platformę video. Materiał merytoryczny 
np. prezentacja dokumentu planistycznego, wyniki badań ankietowych, etc. są udostępniane w miej-
scu, gdzie odbywa się spotkanie stacjonarne i jednocześnie przez nośniki online. Dzięki temu możli-
we jest swobodne prowadzenie dyskusji między sobą lub prezentowanie przedstawianego materia-
łu. Uczestnicy spotkania natomiast łączą się poprzez platformy streamingowe, oglądając transmisję 
i ewentualnie zadając pytania poprzez czat. Zazwyczaj samorządy do tego typu działań wykorzystują 
oprogramowanie Zoom czy Microsoft Teams, które dają możliwość jednoczesnej transmisji „na żywo” 
na portalach społecznościowych (np. Facebook) lub YouTube. Dzięki tym udogodnieniom technicznym 
spotkania mogły i mogą odbywać się niezależnie od panujących w danym czasie wytycznych epide-
miologicznych. W spotkaniach, mieszkańcy mogą uczestniczyć stacjonarnie (w miejscu spotkania) oraz 
online (dla tych, którzy nie mogą lub nie chcą się gromadzić, natomiast zależy im na uczestnictwie 
w konsultacjach). Takie wydarzenie ma zdecydowanie większy zasięg. Przekaz video na popularnej 
bądź dedykowanej platformie streamingowej pozwalał brać udział w spotkaniu nieograniczonej liczbie 
uczestników. Fakt ten celnie wykorzystała gmina Brody, która, ze względu na wprowadzone restrykcje, 
zmuszona została w ostatniej chwili do zmiany formuły spotkania z mieszkańcami na spotkanie zdalne. 
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Gmina promowała to spotkanie jako „spotkanie jeszcze bardziej otwarte”, właśnie ze względu na brak 
ograniczeń, wspomnianych powyżej.

Warto zauważyć, że obsługa techniczna i informatyczna wydarzenia realizowanego zdalnie nie musi 
być skomplikowana i nie wymaga zaawansowanych umiejętności informatycznych. Jak wskazywali 
sami członkowie zespołów konsultacyjnych, większą barierą w wykorzystaniu formuły online lub hy-
brydowej była bariera mentalna i lęk przed nowym i nieznanym.

Inna obawa była związana z frekwencją na spotkaniach. Przywoływano doświadczenia spotkań 
z mieszkańcami, sprzed pandemii. Wtedy również wielu przedstawicieli gmin narzekało na małą ak-
tywność i nikłą frekwencję mieszkańców w konsultacjach społecznych. Obawiano się, że przeniesienie 
działań do internetu nie rozwiąże tego problemu. „Nakład pracy po naszej stronie będzie zdecydowanie 
większy, niż przy spotkaniu w świetlicy. A ludzi i tak nie będzie” – tak o propozycji spotkania online, wy-
powiedział się kilka miesięcy temu jeden z naczelników wydziału planowania gminy z województwa 
świętokrzyskiego. Zobowiązana umową grantową gmina nie mogła zatrzymać procedury uchwalania 
dokumentu planistycznego i trybu pogłębionych konsultacji. Finalnie w gminie zorganizowano spotka-
nie z mieszkańcami online. W spotkaniu online uczestniczyło ponad 30 osób, co wydaje się bardzo 
dobrą frekwencją jak na niewielką wieś.

W czasie monitoringu po spotkaniu ta sama osoba, która jeszcze kilka miesięcy temu poddawała 
w wątpliwość sensowność rozwiązań online, po przeprowadzonym spotkaniu i dobrym doświadczeniu 
zdecydowanie podkreślała wagę spotkania i słuszność jego organizacji w takiej formule.

Na szczególną uwagę w opisie spotkania z mieszkańcami zasługuje udział moderator spotkań. Była 
to propozycja wprowadzana przez ekspertów w czasie warsztatów, która nie do końca spotykała się 
z aprobatą urzędników, i gdyby nie to, że udział moderatora można było sfinansować z projektu, to za-
pewne niewiele gmin zdecydowałoby się ta takie wsparcie. Natomiast, ocena udziału osoby zewnętrz-
nej w spotkaniu, która przyjmując najcięższe tematy, niejako chroni urzędników i jest buforem złych 
emocji, w końcowych raportach oraz ankietach była wielokrotnie podkreślana (niezależnie od tego, czy 
debata/spotkanie odbywało się w formule tradycyjnej, hybrydowej, czy online).

W tym miejscu, chyba najbardziej potrzebę udziału moderatora w spotkaniach z mieszkańcami oddaje 
e-mail od jednego z członków zespołu KS: „(…) potwierdzam, że uczestnictwo moderatora podczas spo-
tkań z mieszkańcami w naszym przypadku zdało egzamin. Przy konsultowaniu projektu planu miejscowego 
większość mieszkańców jest zainteresowana – czy ich grunt jest budowlany czy nie? W takich dyskusjach 
dochodzi do pewnego rodzaju chaosu organizacyjnego przez osoby, które nie akceptują przedstawionego za-
gospodarowania i nie dopuszczają do głosu nas jako prowadzących. Ja jako jeden z prowadzących zostałem 
„osaczony” przez grupę niezadowolonych. Moderator przydał się, gdyż rozładowywał napięcie i wprowadził 
porządek do spotkania poprzez niestronnicze i zrozumiałe dla obywateli stwierdzenia. My mamy ogromne 
szczęście, gdyż moderatora mieliśmy we własnych szeregach (...). Osoba ta posiadała ogromne doświadczenie 
z konsultacji społecznych na poziomie województwa, gdzie prowadziła kilkadziesiąt spotkań z różnymi grupa-
mi zainteresowanych interesariuszy (…).”
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Spotkanie z mieszkańcami w gminie Czernikowo

Spotkanie plenerowe z mieszkańcami w gminie Kuczbork-Osada
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Spotkanie plenerowe w miejscowości Skolity w gminie Świątki

Spotkanie z mieszkańcami realizowane zdalnie w gminie Stara Kornica

Punkt konsultacyjny

Punkty konsultacyjne organizowane były w urzędzie lub poza urzędem. Usytuowanie punktu w bu-
dynku urzędu, wymagało wydzielenia odrębnego, odpowiednio oznakowanego stanowiska, a także 
określenia terminów dyżurów, które pełnili członkowie Zespołu KS. Jest to formuła dobrze znana 
urzędnikom, gdyż w taki sposób realizowane są dyżury podczas wyłożenia do publicznego wglądu do-
kumentów planistycznych. Nowością w wielu gminach były natomiast punkty konsultacyjne organi-
zowane poza urzędem, najczęściej jako jednorazowe wydarzenia w określonej lokalizacji, na obszarze 
objętym sporządzanym dokumentem. W przypadku organizacji większej liczby punktów, w różnych 
lokalizacjach, punkty te miały charakter mobilny i były realizowane zarówno w ogólnodostępnych bu-
dynkach, jak i w plenerze. Na tego typu wyjście do mieszkańców zdecydowało się 16 gmin, z których 
połowa otworzyła też równolegle punkt konsultacyjny w urzędzie.
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punkt konsultacyjny w urzędzie

punkt konsultacyjny w urzędzie i poza urzędem

punkt konsultacyjny poza urzędem

2

8

8

Rysunek 20. Liczba gmin, które zorganizowały punkty konsultacyjne we wskazany sposób

Punkty konsultacyjne zorganizowane poza urzędem, przyciągnęły zdecydowanie większą liczbę zainte-
resowanych. Przykładem może tu być gmina Siedlce, która otworzyła punkt konsultacyjny w Urzędzie 
Gminy, zlokalizowanym w mieście Siedlce, a także w Domu Senior+, położonym w miejscowości Stok 
Lacki, objętej konsultowanym planem miejscowym. Punkt konsultacyjny w urzędzie odwiedziły jedynie 
2 osoby, natomiast punkt poza urzędem – 24 osoby. Podobnie było w innych gminach, z wyjątkiem 
gminy Ogrodzieniec, w której większe zainteresowanie było punktem w urzędzie, na co mogły mieć 
wpływ bardzo niekorzystne warunki pogodowe, w dniach otwarcia punktu konsultacyjnego na Placu 
przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu. Największym zainteresowaniem cieszyły się punkty konsul-
tacyjne zorganizowane w mieście Przasnysz oraz w gminach Świątki i Szydłowo. W każdej z tych gmin 
punkty konsultacyjne odwiedziło ponad 160 osób.

Ciekawe rozwiązanie procesu konsultacyjnego przeprowadzono w gminie Stara Kornica. Ta położna 
na wschodnim Mazowszu gmina od lipca 2020 roku prowadziła konsultacje społeczne studium uwa-
runkowań. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz bezpośrednimi konsekwencjami wy-
nikającymi z niej (brak kadry urzędników do przeprowadzenia procesu), kilkukrotnie przekładano za-
sięganie opinii od mieszkańców. Plan konsultacji zawierał podział gminy na 5 stref konsultacyjnych, 
ustalonych na podstawie okręgów wyborczych i zwyczajowo organizowanych w gminie spotkań. 
Zakładano, że w każdej ze stref odbędzie się tradycyjne spotkanie z mieszkańcami z interaktywną czę-
ścią warsztatową dla mieszkańców oraz uzupełniający je stały punkt konsultacyjny (dyżur konsultacyj-
ny) w urzędzie gminy. Działania te były zaplanowane na okres listopad 2020 roku – styczeń 2021 roku. 
Utrzymująca się niekorzystna sytuacja epidemiologiczna oraz wynikający z niej zakaz zgromadzeń, unie-
możliwiały realizację planu. Dlatego pod koniec stycznia zespół konsultacyjny w gminie Stara Kornica 
przy wsparciu ekspertów z projektu „Wspólny Plan” zmodyfikował plan konsultacji. Utrzymano podział 
gminy na 5 stref konsultacyjnych. Natomiast zamieniono kolejność technik konsultacyjnych oraz ich 
techniczną formułę. Zasięganie opinii zainaugurowało spotkanie online z mieszkańcami (na Microsoft 
Teams), po którym nastąpił dwutygodniowy okres mobilnych punktów (dyżurów) konsultacyjnych.

W każdej strefie przewidziany był jeden kilkugodzinny dyżur konsultacyjny, z zachowaniem wymogów 
sanitarnych, mający na celu indywidualne przedstawienie koncepcji studium, pomoc przy zgłaszaniu 
opinii poprzez kMAP.pl. Umożliwiono bezpośredni kontakt z urbanistą, który na miejscu odpowia-
dał na wątpliwości i pomysły zgłaszane do Studium. Dyżury konsultacyjne stały się uzupełnieniem 
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spotkania z mieszkańcami w wersji online. Punkty konsultacyjne odbyły się w świetlicach. W celu za-
chowania reżimu sanitarnego i ograniczania większych skupisk ludzi, mieszkańcy gminy zostali popro-
szeni o wcześniejsze zapisywanie się na konkretne godziny dyżuru konsultacyjnego. 

Mobilne punkty konsultacyjne zorganizowano w dni powszednie, w godzinach popołudniowych, 
uwzględniając tryb życia mieszkańców danego obszaru. Z kolei w gminie Gzy spotkanie z mieszkań-
cami nt. studium zaplanowano we wczesnych godzinach popołudniowych. Tłumaczono to specyfiką 
gminy – w gminach rolniczych, w godzinach popołudniowych prowadzone są prace polowe i hodowli 
zwierząt. Spotkania z mieszkańcami, mogą się odbywać od godz. 13 do 16, bo wtedy rolnicy mają prze-
rwę w pracach rolnych i obsłudze gospodarstw. W czasie przerwy mogą uczestniczyć w konsultacjach.

Warto dodać, że poza dyżurami mobilnymi w świetlicach, w urzędzie gminy wskazany był numer tele-
fonu do wydziału budownictwa, gdzie urzędnicy (członkowie zespołu konsultacyjnego) również udzie-
lali informacji dot. tematu.

W związku z ograniczeniami wprowadzanymi w trakcie pandemii, skutkującymi brakiem możliwości 
kontaktu bezpośredniego z mieszkańcami, punkty konsultacyjne przyjmowały czasem formułę tele-
fonicznego dyżuru konsultacyjnego lub internetowego punktu konsultacyjnego (dyżuru online, w sys-
temie „jeden na jeden”). Telefoniczny dyżur konsultacyjny to nic innego, jak rozmowa telefoniczna 
urzędnika lub planisty z tzw. interesantem. W czasie takiego dyżuru zadaniem osoby dyżurującej jest 
odpowiadanie na pytania i wyjaśnianie wątpliwości oraz zbieranie opinii dotyczących dokumentu pla-
nistycznego. W sytuacji internetowego punktu konsultacyjnego, połączenie dyżurującego z rozmówcą 
następuje poprzez platformę internetową, np. Zoom lub Microsoft Teams. Rozmówcy mają możliwość 
nie tylko usłyszenia się i zobaczenia, ale również wzajemnego udostępniania ekranów. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu szczegółowe omówienie dokumentu planistycznego oraz zebranie opinii, nie tracą na jako-
ści, związanej z brakiem osobistego kontaktu.

Powyższe rozwiązanie wprowadziła gmina Brzostek, konsultując miejscowy plan zagospodarowania 
dla części Brzostku oraz Zawadki Brzosteckiej. W sytuacji, kiedy wytyczne państwowe uniemożliwiały 
zgromadzenia i gmina z dnia na dzień ze strefy żółtej stała się strefą czerwoną, proces konsultacyjny 
był już bardzo zaawansowany. Władze gminy zdecydowały się kontynuować konsultacje w zmienio-
nej formule. W miejsce mobilnego punktu konsultacyjnego wprowadzony został internetowy punkt 
konsultacyjny. Dwukrotnie przedstawiciele Zespołu ds. Konsultacji Społecznych pełnili dyżur podczas 
transmisji realizowanej za pomocą platformy Microsoft Teams. Informacja o zmienionej formule była 
opublikowana we wszystkich kanałach komunikacji z mieszkańcami, które w tak krótkim czasie można 
było aktywować. Urząd na swoim profilu w mediach społecznościowych, profilu burmistrza, a także 
na lokalnych portalach internetowych informował mieszkańców Gminy o zmianie sposobu przeprowa-
dzenia konsultacji. Wszelkie informacje z dostępem do dokumentów oraz link do dyżuru podano w wy-
darzeniu na Facebooku, za pomocą którego udostępniane były bieżące informacje, materiały konsul-
tacyjne oraz link to transmisji do udziału mieszkańców. Przez cały czas trwania konsultacji mieszkańcy 
mogli składać opinie również przez dedykowany e-mail.
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Internetowy punkt konsultacyjny w gminie Brzostek

Plenerowy punkt konsultacyjny w gminie Brody
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Mobilny punkt konsultacyjny na rynku w Pobiedziskach

Mobilny punkt konsultacyjny w miejscowości Kowalskie w gminie Pobiedziska
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Mobilny punkt konsultacyjny na Placu przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu

Stacjonarny Punkt Konsultacyjny w urzędzie w Ogrodzieńcu
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Stacjonarny punkt konsultacyjny w Lidzbarku Warmińskim

Członkowie gminnych zespołów konsultacyjnych wskazywali, że podczas spotkań i dyżurów konsul-
tacyjnych często padały pytania o bieżące działania gminy, związane np. z remontem dróg, budową 
kanalizacji czy oświetlenia ulicznego. Dużym wyzwaniem było wówczas skoncentrowanie dyskusji wo-
kół projektu planu miejscowego lub studium, tak aby nie było to odebrane jako unikanie odpowiedzi 
na ważne dla mieszkańców pytania lub, co gorsza, brak zainteresowania władz i urzędników rozwiąza-
niem bieżących problemów.

Konsultacje pisemne z wykorzystaniem map

Konsultacje dotyczące przestrzeni muszą się odbywać z wykorzystaniem map, które pozwalają zrozumieć 
zakres konsultacji, uwarunkowania terenu i ilustrują planowane rozwiązania. Zwyczajowo, podczas konsul-
tacji, do wglądu mieszkańców udostępniane są rysunki stanowiące integralną część projektu planu miej-
scowego lub studium. W ramach pogłębionych konsultacji społecznych część gmin przygotowała bardzo 
różne materiały mapowe, nie tylko po to by je mieszkańcom zaprezentować, ale po to, by mapa stała się 
narzędziem do formułowania potrzeb i opinii, poprzez naniesienie graficznych komentarzy i pomysłów.

W gminie Świątki w ramach konsultacji studium, w mobilnych punktach konsultacyjnych oraz w punk-
cie konsultacyjnym w urzędzie wykorzystano 2 zalaminowane wielkoformatowe mapy przedstawiające 
cały obszar gminy, na których przy użyciu zmywalnych markerów można było zaznaczać swoje pomysły 
i opinie. Propozycje były dokumentowane na zdjęciach, po czym były one usuwane, a mapa w ten spo-
sób przygotowywana była do wykorzystania przez kolejne osoby. Mieszkańców w pracy z mapą wspierał 
oddelegowany członek zespołu KS, który pomagał zlokalizować na mapie określony teren.

W gminie Pobiedziska, gdzie konsultacje również dotyczyły studium, wykorzystano rysunek obowiązu-
jącego studium, który przygotowano w formie banneru reklamowego, na którym odwiedzający punk-
ty konsultacyjne mogli zaznaczać przy pomocy specjalnych naklejek miejsca, gdzie ich zdaniem można 
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utrzymać dotychczasowe ustalenia studium oraz miejsca, które wymagają zmian. Zgłaszane opinie były 
dodatkowo opisywane na flipcharcie ustawionym obok mapy przez reprezentantów Zespołu KS.

W gminie Lidzbark Warmiński, w ramach konsultacji, towarzyszących wyłożeniu studium do publicznego 
wglądu (to jest: II etap konsultacji), na potrzeby punktów konsultacyjnych w poszczególnych miejscowo-
ściach, przygotowano mapy przedstawiające odpowiednie fragmenty projektu studium, odpowiadające 
rejonowi gminy, gdzie zlokalizowany był punkt konsultacyjny. Na mapach tych mieszkańcy mogli nanosić 
swoje uwagi i komentarze do prezentowanych rozwiązań.

W gminie Lesko, w której konsultacje dotyczyły zmiany planu miejscowego i zmiany studium, zbieranie 
opinii z wykorzystaniem map przybrało formę warsztatową. Uczestnicy spotkania otwartego zostali 
zaproszeni do pracy w grupach roboczych, dedykowanych 6 strefom, na które został podzielony ob-
szar objęty konsultacjami. Każda grupa otrzymała do dyspozycji zestaw map, obejmujący: mapę ewi-
dencyjną, mapę zasadniczą, ortofotomapę z oznaczonymi granicami działek ewidencyjnych, a także 
odpowiedni fragment rysunku obowiązującego planu miejscowego. Na mapach tych uczestnicy kreślili 
własne pomysły i komentarze. Nad całym procesem czuwał opiekun grupy – członek zespołu KS lub 
urbanista. Łącznie na potrzeby całego procesu przygotowano 120 zestawów map w formacie A3.

W gminie Kuczbork-Osada na potrzeby mieszkańców przygotowano 5 zestawów wielkoformatowych map 
przedstawiających koncepcję planu miejscowego. Mapy wykorzystywane były w punktach konsultacyj-
nych oraz podczas spotkań z mieszkańcami, a członkowie zespołu KS udzielali wsparcia w ich interpretacji.

Konsultacje pisemne z wykorzystaniem map. Od lewej: gmina Lesko, gmina Pobiedziska, 
gmina Świątki, gmina Kuczbork-Osada
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World Cafe

W celu zebrania potrzeb i pomysłów mieszkańców, miasto Szczytno w procesie konsultacji studium 
wykorzystało technikę World Cafe. Odbyło się to w ramach spotkania z mieszkańcami, którego 
uczestnicy zostali podzieleni na 5 grup, by następnie przy osobnych stołach dyskutować na przypisane 
do tych stołów tematy, związane z rozwojem miasta, takie jak: przeznaczenie terenów, komunikacja, 
zabytki, ochrona środowiska oraz bezpieczeństwo. Przy każdym stole do dyspozycji mieszkańców był 
opiekun merytoryczny – najczęściej członek Zespołu KS, specjalizujący się w danym temacie. Każda 
grupa miała określony przez moderatora czas na dyskusję, po czym grupy zmieniały stoliki, a tym sa-
mym temat dyskusji. Po przeprowadzeniu 5 rund, gdy każda grupa omówiła każdy temat, opiekunowie 
poszczególnych stołów przedstawili na forum zebrane potrzeby, oczekiwania i pomysły w danym ob-
szarze. W warsztacie wzięło udział 30 mieszkańców.

Warsztaty World Cafe w mieście Szczytno
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Spacery badawcze

Inną technika konsultacyjną, która sprawdza się w każdych warunkach, jest spacer badawczy. Technika 
dość popularna przed pandemią, stała się swoistym wybawieniem dla konsultujących urzędów w sytu-
acji ograniczeń czasowych oraz konieczności wyjaśnienia mieszkańcom trudnych lub spornych kwestii. 
Spacer badawczy, ze względu na to, że z zasady odbywał się na otwartych przestrzeniach, umożliwiał 
organizację konsultacji w terenie. Zespoły konsultacyjne były w stanie organizować wizje lokalne dla kil-
kuosobowych grup przy zachowaniu wszelkich zasad reżimu sanitarnego, który wymuszały rozporzą-
dzenia centralne. W ten sposób spacery badawcze zostały poprowadzone przez zespoły konsultacyjne 
w gminach Brzostek, Lesko i Żelechów. I tutaj warto podkreślić pomysł Żelechowa na wykorzystanie tej 
techniki. W Żelechowie zespół postanowił przeprowadzić „tradycyjny” spacer badawczy po terenach re-
kreacyjnych (okolicach stadionu sportowego Sęp i doliny rzeki Żelechówki). Celem spotkania było pozna-
nie opinii mieszkańców o tych terenach, zebranie nowych pomysłów na ich zagospodarowanie. W spacer 
został zaangażowany prezes klubu sportowego Sęp. Podczas spaceru wykorzystano mapy robocze tere-
nu okolic stadionu. Mieszkańcy mieli możliwości bezpośrednio dowiedzieć się szczegółów dotyczących 
danego terenu oraz złożyć opinię. W kolejnym spacerze badawczym postanowiono zorganizować rajd 
rowerowy, mający na celu zaproponowanie do objęcia ochroną miejsc cennych przyrodniczo i krajobra-
zowo. Rajd poprowadził dyrektor MGOKu – pasjonat lokalnej historii oraz przyrody. Rajd miał na celu 
poinformowanie mieszkańców o opracowaniu studium, umożliwienie im włączenia się w proces, zebranie 
opinii nt. walorów przyrodniczych gminy i potrzeby ich ochrony. W trakcie rajdu wskazano miejsca mają-
ce znaczenie w turystycznym użytkowaniu obszarów cennych przyrodniczo.

W gminie Czernikowo mieszkańcy uczestniczyli w niecodziennym spacerze badawczym, zorganizowa-
nym transportem autobusowym. Zespół KS wraz z przedstawicielami mieszkańców odwiedził najważ-
niejsze pod kątem planistycznym lokalizacje w miejscowości Czernikowo i Wygoda, dla których gmina 
sporządzała plan miejscowy. Trasa wiodła przez 6 punktów przystankowych. Uczestnicy „objazdu” 
omówili kwestie związane z rozwojem zabudowy wielorodzinnej, potrzeby w zakresie utworzenia no-
wych terenów zieleni, a także wyzwania związane z obsługą komunikacyjną na terenie gminy.

Należy zaznaczyć, że powyżej wspomniane adaptacje technik konsultacyjnych były wykorzystywane 
niezależnie od kolejności etapów procedury formalnej, a często ją uzupełniały.

Rowerowy spacer badawczy w gminie Żelechów



Wspólny Plan. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

72

Rowerowy spacer badawczy w gminie Żelechów
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Autokarowy spacer badawczy w gminie Czernikowo

Spacer badawczy w gminie Lesko

Live chaty

W celu zachęcenia różnych grup społecznych do udziału w konsultacjach oraz w edukowaniu o plano-
waniu przestrzennym urzędy wykorzystywały również technikę live chatu, jaki dają media społeczno-
ściowe. W Projekcie „Wspólny Plan”, prekursorem tego rozwiązania było miasto Przasnysz. Burmistrz 
Przasnysza kilkukrotnie w czasie trwania konsultacji wykorzystywał live chaty – rozmowę online – 
do kontaktu z mieszkańcami i rozmowy o konsultowanym studium.

Podczas live chatów rozmawiano o konkretnych problemach przestrzennych miasta oraz potrzebach 
związanych z planowaniem i urządzaniem przestrzeni miejskiej. W jednym z live-chatów wziął udział 
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gość specjalny – ekspert Związku Miast Polskich, z którym burmistrz rozmawiał o wyzwaniach roz-
woju miasta. W trakcie live chatów mieszkańcy uzyskali podstawowe informacje dotyczące procedury 
formalnej sporządzania studium. Burmistrz zachęcał do aktywnego udziału w konsultacjach, poprzez 
składanie wniosków czy wzięcie udziału w badaniu ankietowym. Mieszkańcom zaprezentowane zo-
stało także narzędzie kMAP.pl, jako narzędzie do składania propozycji i opinii. Burmistrz poinformował 
także o powołaniu Zespołu Doradczego ds. Konsultacji.

Linki do zapisanych nagrań z Live Chatów udostępniono w zakładce Konsultacji Społecznych na stronie 
internetowej Urzędu Miasta, miejskim profilu na Facebooku oraz w partnerskich portalach informacyj-
nych i jednostkach organizacyjnych. Nagrania odtwarzane były też na ekranie informacyjnym w urzędzie.

Ta technika konsultacji zakładała aktywny udział mieszkańców poprzez umieszczanie komentarzy 
na chacie, w trakcie trwania transmisji. Live chaty cieszyły się dużą popularnością jednak głównie jako 
materiał odtwarzany. Liczba wyświetleń wahała się od 800 do 1300!

Live chat z ekspertem Związku Miast Polskich w Przasnyszu

Narzędzia internetowe i interaktywne

W ramach konsultacji gminy zobowiązane były wykorzystać udostępnione im bezpłatnie narzędzie 
internetowe i interaktywne w postaci platformy konsultacji społecznych kMAP.pl. Narzędzie to wspie-
ra konsultacje dotyczące zagospodarowania przestrzeni, a jego integralną częścią jest interaktywna 
mapa. kMAP.pl posiada wiele funkcjonalności, spośród których gminy najczęściej wybierały dwie: zbie-
ranie opinii oraz geoankietę.

Złożenie opinii w kMAP.pl wymaga oznaczenia na mapie określonej lokalizacji oraz umieszczenia komen-
tarza, dotyczącego zaprezentowanych rozwiązań lub oczekiwań co do przyszłego sposobu zagospoda-
rowania. Opinię można złożyć anonimowo, a jej treść jest kontrolowana przez moderatora i wyświetlana 
publicznie po jego akceptacji. Opinie za pośrednictwem platformy kMAP.pl zbierało 16 gmin, przy czym 
łącznie zebrano ponad 550 opinii, co daje niewysoką średnią gminną – nieco ponad 30 opinii. Popularność 
tej formy konsultacji była największa w gminie Świątki, konsultującej studium, gdzie zebrano 175 opinii.
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Przykład wykorzystania platformy kMAP.pl: zbieranie opinii do projektu planu miejscowego 
w gminie Siedlce

Geoankieta w kMAP.pl wymaga odpowiedzi na zadane pytania poprzez wskazanie na mapie określo-
nej lokalizacji. Na wykorzystanie tej techniki zdecydowało się 8 gmin, które przygotowały odpowiedni 
zestaw pytań. Łącznie z geoankiety skorzystało ponad 2000 osób, ale liczby w poszczególnych gmi-
nach były bardzo zróżnicowane. Najwięcej geoankiet wypełniono w gminie Pobiedziska, ale trzeba za-
znaczyć, że mieszkańcy odpowiadali na pytania wybiórczo, a 1775 odpowiedzi wpłynęło na jedno py-
tanie związane z rozwojem farm fotowoltaicznych na terenie gminy. W ten sposób społeczność lokalna 
wyraziła swój protest w tej sprawie. Pomijając przykład tej gminy, z geoankiety skorzystało średnio 
po 30 osób w każdej gminie wykorzystującej tą technikę.
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Rysunek 21. Liczba opinii i geoankiet zebranych poprzez kMAP.pl w poszczególnych gminach 
(dla czytelności wykresu pominięto wyniki gminy Pobiedziska)
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Biorąc pod uwagę okoliczności, w jakich większość procesów była realizowana, czyli ograniczenie kon-
taktów społecznych w związku z pandemią, narzędzia umożliwiające konsultacje na odległość, powin-
ny wyraźnie zyskać na popularności. Doświadczenia projektu pokazały jednak, że nie zawsze tak było. 
Wdrożenie narzędzia kMAP.pl napotykało na rozmaite bariery. Już na poziomie przygotowania konsul-
tacji, można było obserwować trudności z wyznaczeniem osoby, która będzie administratorem tego na-
rzędzia w gminie. Z jednej strony, przeciążeni pracą urzędnicy, niechętni byli do podejmowania nowych, 
kolejnych zadań. Kluczowy wydaje się jednak fakt, że w wielu urzędach brak jest pracowników z do-
świadczeniem w zakresie systemów GIS, na których narzędzie kMAP.pl jest oparte. Stąd też nie wszyst-
kie gminy poradziły sobie z udostępnieniem rysunków konsultowanych projektów w module mapowym, 
a tym samym nie wykorzystały pełnej funkcjonalności narzędzia. Gminy uzależnione były tu również 
od wsparcia projektanta planu lub studium, w odpowiednim przygotowaniu plików graficznych, aby speł-
niły wąskie kryteria wejściowe, warunkujące skuteczne zaimportowanie ich do platformy.

Kolejnym wyzwaniem było zachęcenie mieszkańców do korzystania z narzędzia. Informacje na temat 
platformy kMAP.pl zawarte były w ulotkach informacyjnych, a także publikowane na stronach interneto-
wych urzędu oraz w mediach społecznościowych, ale mimo tych działań, zainteresowanie mieszkańców 
narzędziem było w wielu gminach niewielkie. Być może narzędzie nie było wystarczająco proste w obsłu-
dze i intuicyjne. Aby odpowiedzieć na ten problem, członkowie Zespołu KS z gminy Stara Kornica przy-
gotowali dla swoich mieszkańców bardzo szczegółowe instrukcje, jak korzystać z narzędzia. Dodatkowo, 
część spotkania z mieszkańcami, podczas którego prezentowano koncepcję studium, poświęcono 
na szczegółowy instruktaż, w jaki sposób złożyć opinię za pośrednictwem narzędzia kMAP.pl.

Informacje dla mieszkańców związane z udostępnieniem narzędzia kMAP.pl w gminie Stara Kornica. 
Od lewej: instruktaż podczas spotkania online z mieszkańcami, instruktaż opublikowany  

na gminnym profilu na Facebooku

Za niskie wyniki wykorzystania narzędzia może odpowiadać również to, że powszechna znajomość za-
gadnień związanych z planowaniem przestrzennym jest nadal dość niska, w związku z czym samodziel-
na interpretacja i ocena udostępnionych przez gminy dokumentów mogła być zbyt trudna. Odrębną 
kwestią jest też to, na ile gminy wykorzystywały narzędzia internetowe w swoich wcześniejszych dzia-
łaniach. Jeśli tego typu formy nie były wykorzystywane, albo nie miały wiążącego charakteru tak jak 
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dokumentacja papierowa, to zaufanie mieszkańców do innowacyjnego narzędzia kMAP.pl, jako sku-
tecznej formy wyrażenia swojego stanowiska, mogło być ograniczone.

Najbardziej efektywnym sposobem wykorzystania narzędzia była organizacja specjalnych stanowisk 
komputerowych podczas spotkań otwartych oraz w punktach konsultacyjnych, gdzie urzędnicy nie tyl-
ko zachęcali do złożenia opinii czy wypełnienia geoankiety, ale także udzielali odpowiedniego wsparcia 
technicznego.

Sposoby korzystania narzędzia kMAP.pl.  
Od lewej: infokiosk w budynku urzędu w gminie Kuczbork-Osada, stanowisko komputerowe 
w punkcie konsultacyjnym w gminie Ryczywół, tablet udostępniony uczestnikom spotkania 

otwartego w gminie Żelechów

Niektóre gminy w ramach konsultacji korzystały także z własnych narzędzi internetowych, którymi 
dysponowały jeszcze przed przystąpieniem do projektu „Wspólny Plan”. Dotyczy to między innymi 
gminy Pobiedziska i gminy Szydłowo, które na potrzeby badania ankietowego wykorzystały platformy 
interaktywne, które są już znane mieszkańcom, gdyż były stosowane podczas wcześniej prowadzo-
nych przez te gminy konsultacji.

Badanie ankietowe

To jedna, z najbardziej popularnych form zbierania opinii od mieszkańców. Spośród 22 gmin uczestni-
czących we „Wspólnym Planie”, aż 13 zdecydowało się na stworzenie kwestionariusza ankietowego. 
Formularz ankiety rozpowszechniano w gminach w formie papierowej oraz online.
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Wydrukowane formularze udostępniano w jednostkach podległych samorządowi, takich jak ośrodki 
zdrowia, domy kultury czy szkoły; w punktach usługowych typu lokalne sklepy czy usługi stomatolo-
giczne lub fryzjerskie. Formularze rozdawano również w punktach konsultacyjnych i na spotkaniach 
z mieszkańcami. Były także rozdawane przez sołtysów, w ramach pakietów dotarcia do mieszkańców.

Część gmin wykorzystywała lokalną prasę i publikowała formularze ankietowe w prasie samorządo-
wej, przy okazji publikując informacje o celach konsultacji i przedmiocie konsultacji. Inni dołączali an-
kiety do ulotek informacyjnych o konsultacjach społecznych, jednocześnie zapraszając mieszkańców 
do złożenia opinii.

Ankieta w formie ulotki z gminy Stara Kornica
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Ankieta dołączona do „Biuletynu Pobiedziskiego” 
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Wyciąg z raportu badania ankietowego gminy Pobiedziska

Ankiety online były publikowane na stronach internetowych urzędów miejskich i jednostek podle-
głych. Publikowano je na portalach społecznościowych typu Facebook i Instagram oraz dołączono 
do gminnego newslettera online.

Łącznie, w ramach „Wspólnego Planu” za pomocą ankiety zebrano 1934 opinie. Uwzględniając wiel-
kość gminy, na wyróżnienie szczególnie zasługuje Przasnysz – 427 ankiet, Szczytno – 355 ankiet, 
Pobiedziska – 258 i Stara Kornica – 210 ankiet.
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Zbieranie opinii pisemnych

Zbieranie opinii na piśmie jest najczęściej stosowaną techniką konsultacji w planowaniu przestrzennym, 
gdyż jest ona ujęta w modelu konsultacji określonym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym. Ustawowa procedura sporządzania planów miejscowych i studiów przewiduje dwa etapy, 
w ramach których wszyscy zainteresowani mogą wypowiedzieć się na piśmie. W pierwszym etapie, 
po podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania dokumentu planistycznego, ale przed rozpoczę-
ciem prac projektowych, zbierane są wnioski22. W drugim etapie zbierane są uwagi23 do prezentowanego 
projektu. Przyjęta w ustawie nomenklatura precyzyjnie odwołuje się do etapu procedury planistycznej.

Gminy, które swoje procesy powiązały z etapem zbierania wniosków lub uwag, wykonywały to, reali-
zując wymagania ustawowe, równolegle do innych działań podejmowanych w ramach pogłębionych 
konsultacji. Analizując dane dostarczone przez gminy, można stwierdzić, że w wielu gminach realizacja 
pogłębionych konsultacji społecznych przyczyniła się do zwiększenia liczby zebranych wniosków lub 
uwag. W mieście Przasnysz zebrano niemal 50 wniosków do studium, w gminie Ogrodzieniec – niemal 
80 uwag. 60 uwag wpłynęło w ramach wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego 
w gminie Biskupiec. Choć liczby te mogą wydawać się niewielkie, w wielu przypadkach były wyższe 
niż wcześniej odnotowywane w tego typu procesach. Przyczyniła się do tego przede wszystkim sze-
roka kampania informacyjna na temat konsultacji, uwzględniająca wyjście poza standardowe kanały 
komunikacji z mieszkańcami. Zdarzały się jednak też i takie gminy, w których mimo przeprowadzenia 
pogłębionych konsultacji społecznych, nie wpłynęły żadne wnioski ani uwagi w ramach procedury for-
malnej. Rodzi to wiele pytań o jakość i skuteczność podejmowanych przez te gminy działań informacyj-
nych oraz edukacyjnych w ramach realizowanych przez nie procesów.

Część gmin uczestniczących w projekcie, zbierała opinie pisemne poza procedurą formalną, co zwią-
zane było z prezentacją pierwszych koncepcji planów miejscowych lub studium, czego ustawa o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie przewiduje24. 

Opinie zbierane były na dwa sposoby:

• z wykorzystaniem specjalnie przygotowanych formularzy papierowych, dystrybuowanych pod-
czas spotkań oraz w punktach konsultacyjnych

• formie elektronicznej, poprzez dedykowany adres e-mailowy.

Technika ta, wobec wielu alternatywnych narzędzi zaproponowanych przez gminy, nie była zbyt popu-
larna wśród mieszkańców. Najwięcej opinii – niemal 40 – zebrano w gminie Brzostek, gdzie ze względu 
na wprowadzone ograniczenia związane z pandemią trzeba było zrezygnować z bezpośrednich kon-
taktów z mieszkańcami i zrealizować część działań Zasięgania Opinii w formule zdalnej. W związku 
z tym, wynikowa koncepcja planu miejscowego, opracowana w oparciu o wyniki spotkań fokusowych, 

22  O których mowa w art. 11 pkt 1 i art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U.2022.503 t.j.).

23  O których mowa w art. 11 pkt 8 i art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U.2022.503 t.j.).

24  Zgodnie z procedurą określoną w ustawie przedstawienie projektu odbywa się na końcowym etapie sporządzania planu miejscowego lub 
studium, przed przekazaniem go radzie gminy do uchwalenia.



Wspólny Plan. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

82

udostępniona została na stronie internetowej urzędu, a opinie dotyczące przyjętych rozstrzygnięć 
można było przesyłać na dedykowany adres e-mail.

W gminie Końskie, gdzie również prezentowano koncepcję planu miejscowego, opinie pisemne zbiera-
no zarówno poprzez specjalnie przygotowany papierowy formularz opinii, jak i elektronicznie – drogą 
e-mailową. O możliwości składania opinii pisemnych mieszkańcy informowani byli za pośrednictwem 
lokalnej prasy oraz poprzez internetowe kanały komunikacyjne urzędu. Papierowe formularze opinii 
dostępne były podczas spotkań z mieszkańcami. Łącznie zebrano 20 opinii pisemnych, w tym jedną 
podpisaną przez 77 osób.

Zbieranie opinii pisemnych nie było często wybieraną techniką przez gminy. Mogło to wynikać z fak-
tu, że jest to technika wymagająca dość dużego zaangażowania urzędników na etapie katalogowania 
i późniejszej analizy zebranych opinii. Opinie składane na piśmie nie są anonimowe i muszą zostać za-
rejestrowane przez urząd jako oficjalna korespondencja, co różni je znacząco od innych technik konsul-
tacji, o znacznie mniej sformalizowanym charakterze.

Wywiady indywidualne

Na bezpośrednie rozmowy w cztery oczy, w celu zebrania opinii zdecydowało się 4 gminy uczest-
niczące we „Wspólnym Planie”. Były to Brody, Gzy, Biskupiec, Stara Kornica. Łącznie w wywiadach 
uczestniczyło 16 osób. Do wywiadów zapraszano przedstawicieli określonych grup wpływu i interesu, 
np. w Gzach rozmawiano z przedstawicielami lokalnych przedsiębiorców. W Brodach przeprowadzono 
wywiady telefoniczne m.in. z przedstawicielami lokalnych stowarzyszeń, posiłkując się wcześniej prze-
gotowanym scenariuszem rozmowy, który zawierał listę zagadnień do omówienia. W Starej Kornicy 
przeprowadzono wywiady z przedstawicielami mieszkańców czterech stref, na jakie podzielono gminę 
w czasie konsultacji studium. We wszystkich wskazanych lokalizacjach, celem wywiadów było dopre-
cyzowanie opinii w sprawie konsultowanych dokumentów planistycznych.

Fokusy

W czasie warsztatów szkoleniowych wielokrotnie zachęcano zespoły konsultacyjne do wykorzysty-
wania nowych dla nich technik, które w niektórych przypadkach stawały się wręcz innowacyjne. Jako 
jedną z takich technik można wskazać fokusy, inaczej wywiady zogniskowane.

W sytuacji konieczności doprecyzowania opinii, jakie często pojawiają się przy okazji dokumentacji pla-
nistycznej, takie dodatkowe uszeregowania danych, stały się idealnym narzędziem pogłębienia i pro-
blematyzacji danego zagadnienia.

Metoda ta pozwala na uruchomienie dynamiki grupowej – zaproszenie przedstawicieli wcześniej wyło-
nionych grup wpływu i interesu, w celu wymiany zdań, wzajemnej stymulacji i dopracowania stanowisk.

W projekcie „Wspólny Plan” 5 gmin wykorzystało tą technikę. W gminie Brzostek fokus poprzedzony 
był spacerem badawczym/wizją lokalną terenu, który poddawany był konsultacjom. Co ciekawe sam 
fokus odbył się w plenerze, w namiocie, ponieważ, że względów sanitarnych (dzień wcześniej gmina 
znalazła się w żółtej strefie covid), zakazano zgromadzeń w pomieszczeniach zamkniętych. W spo-
tkaniu uczestniczyli przedstawiciele mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców oraz planista i radni. 
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W Przasnyszu spotykano się z przedstawicielami lokalnych organizacji pozarządowych i zarządami 
osiedli. Na wszystkich etapach konsultacji, organizowano również spotkania Zespołu Doradczego po-
wołanego po wyłonieniu grup wpływu i interesu.

Fokusy odbyły się również w Pobiedziskach (gdzie przybrały formułę online), Szydłowie i Starej 
Kornicy. Łącznie, przy wykorzystaniu tej techniki zespoły konsultacyjne pracowały z blisko 200 osoba-
mi, przedstawicielami lokalnych społeczności.

Spotkanie z Zarządami Osiedli i Radnymi Miejskimi w Przasnyszu

Spotkanie z lokalnymi organizacjami pozarządowymi w Przasnyszu
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Fokus online w gminie Pobiedziska

INFORMACJA ZWROTNA

Etap Informacji Zwrotnej, zrealizowany został w oparciu o doświadczenia zebrane przez Zespoły KS 
w trakcie prowadzenia szerokiej kampanii informacyjnej we wcześniejszym etapie realizacji IPK.

Warto zaznaczyć, że procedura sporządzania dokumentów planistycznych, opisana w ustawie prze-
widuje publikację tabeli wniosków oraz tabeli uwag, wraz z rozstrzygnięciami w Biuletynie Informacji 
Publicznej. W przypadku wniosków, przybiera to formę zarządzenia wójta/burmistrza/prezydenta, 
natomiast tabela uwag stanowi załącznik do uchwały w sprawie uchwalenia planu miejscowego lub 
studium. Tym samym informacje te docierają tylko do tych, którzy na bieżąco śledzą działania urzę-
du. Informacja Zwrotna, w formule przyjętej w projekcie „Wspólny Plan” miała zapewniać powszechny 
dostęp do informacji na temat przeprowadzonych konsultacji. W sposób szczególny była kierowana 
do tych, którzy zechcieli odpowiedzieć na zaproszenie gminy i wzięli udział w konsultacjach.

Część gmin postawiło na pełną przejrzystość działań i udostępniło opinii publicznej szczegółowe wy-
kazy zebranych wniosków, uwag i opinii, wraz z informacją o sposobie ich rozstrzygnięcia. Inne gminy 
przedstawiały raporty opisujące przebieg konsultacji, dane na temat zaangażowania mieszkańców oraz 
główne tematy i postulaty, jakie zgłaszano. W ramach informacji zwrotnej gminy dziękowały mieszkań-
com za włączenie się w cały proces, a także wskazywały, jakie będą kolejne kroki związane z opraco-
waniem danego dokumentu.
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W ramach tego etapu, gminy wykorzystywały te same kanały komunikacji, poprzez które przekazywa-
ły zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach na etapie Informowania.

Gminne kanały internetowe

Informacja o zakończeniu konsultacji oraz ich podsumowanie opublikowane zostały przez wszystkie 
gminy na ich stronach internetowych, w Aktualnościach lub w zakładce dedykowanej konsultacjom 
społecznym. Część gmin zamieszczała jedynie zwięzłą informację o procesie, a część szczegółowe ra-
porty i wykazy, wraz z dokumentacją fotograficzną wydarzeń, które w ramach konsultacji się odbyły. 
Gminy: Końskie i Lesko, które zarejestrowały swoje spotkania z mieszkańcami, w ramach informacji 
zwrotnej udostępniły linki do nagrań, aby każdy mógł się z nimi zapoznać.

Na potrzeby Informacji Zwrotnej gminy wykorzystywały także social media: Facebook i Instagram. 
Ze względu na specyfikę tych kanałów, publikowane treści były najczęściej hasłowe, ale zawierały od-
wołanie do pełnej informacji na stronie internetowej urzędu. Miasto Przasnysz, bardzo sprawnie wy-
korzystujące nowe media, na swoim profilu na Facebooku przeprowadziło Live Chat z burmistrzem, 
w ramach którego podsumowany został proces konsultacji studium.

Gmina Kuczbork-Osada podziękowanie za udział w konsultacjach, wraz z ich podsumowaniem, zamie-
ściła także na swoim gminnym profilu w portalu kMAP.pl.

W celu zwiększenia zasięgu Informacji Zwrotnej, gminy publikowały podsumowanie konsultacji tak-
że na stronach internetowych jednostek podległych. Miasto Szczytno zamieściło 13 takich publika-
cji, m. in. na stronie Zakładu Gospodarki Komunalnej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiej 
Biblioteki Publicznej i Miejskiego Domu Kultury, a także na stronach miejskich szkół i przedszkoli.

Podsumowanie konsultacji w gminnych kanałach internetowych  
(gmina Ogrodzieniec – strona internetowa urzędu, gmina Lesko – publikacja na Instagramie, 

gmina Szydłowo – publikacja na Facebooku)
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Lokalne media

Przeważająca część gmin informacje podsumowujące przeprowadzone konsultacje opublikowała w lo-
kalnej prasie. Dzięki temu dostęp do informacji zapewniono także tym mieszkańcom gminy, którzy 
na co dzień nie korzystają z internetu. Wielu gminom udało się przygotować przystępne i ciekawe tre-
ści, dotyczące przebiegu konsultacji. Publikacje podkreślały otwartość urzędu na dialog ze społeczno-
ścią lokalną i promowały zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania gminą.

Przykłady publikacji podsumowujących konsultacje w prasie lokalnej: artykuł w kwartalniku 
samorządowym gminy Czernikowo „Dwa słowa” i gazeta wydawana w powiecie łosickim  

„Tygodnik Siedlecki”

W dwóch gminach informacje o przeprowadzonych konsultacjach zostały przekazane za pośrednic-
twem radia. Proces zrealizowany w gminie Siedlce podsumowany został w serwisie informacyjnym. 
Bardziej rozbudowana informacja, w formie wywiadu z burmistrzem, została przygotowana przez gmi-
nę Żelechów. W wywiadzie udzielonym dla regionalnego radia burmistrz opowiedział o wynika konsul-
tacji projektu studium i podziękował mieszkańcom za zaangażowanie.

Gmina Brzostek, dysponująca własnym kanałem telewizyjnym, przygotowała kilkuminutowy materiał 
informacyjny, który przedstawiał przebieg konsultacji planu miejscowego. Film zawierał też wypowiedź 
burmistrza, który wskazywał, jak ważne jest zaangażowanie mieszkańców w sprawy gminy oraz zachę-
cał do udziału w kolejnych konsultacjach, organizowanych przez urząd.
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Kadry z filmu podsumowującego konsultacje, emitowanego w TV Brzostek

Tablice ogłoszeń

Kilka gmin na potrzeby informacji zwrotnej wykorzystało tablice ogłoszeń. W dwóch gminach były 
to tradycyjne tablice, na których zawieszono informację podsumowującą konsultacje. W trzech kolej-
nych gminach wykorzystano do tego elektroniczne tablice ogłoszeń w postaci monitorów zawieszo-
nych w budynku urzędu. Gmina Lidzbark Warmiński i miasto Przasnysz przygotowały specjalne pre-
zentacje multimedialne, przedstawiające zdjęcia z wydarzeń, jakie miały miejsce w ramach konsultacji 
studium oraz wyniki konsultacji.

Informacja zwrotna na tablicach ogłoszeń w gminie Niwiska. Plakat podsumowujący konsultacje 
zrealizowane w ginie Ryczywół
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Informacja zwrotna na elektronicznych tablicach informacyjnych.  
Kadr z prezentacji multimedialnej wyświetlanej w Urzędzie Miasta Przasnysz. Prezentacja tabeli 

uwag zebranych w trakcie konsultacji studium w gminie Zbójno

Informacja bezpośrednia

Kilka gmin informację podsumowującą konsultacje przekazało listownie, bezpośrednio do mieszkań-
ców i właścicieli nieruchomości na obszarze objętym konsultacjami. Na taką formę zdecydowała się 
gmina Kuczbork-Osada, która wysłała ponad 50 listów z informacją o zakończeniu konsultacji, krót-
kim ich podsumowaniem oraz wskazaniem strony internetowej urzędu, na której opublikowano szcze-
gółowe wyniki konsultacji. Listy otrzymali ci sami adresaci, do których gmina rozesłała zaproszenie 
do udziału w konsultacjach. Podobnie postąpiła gmina Lesko, która rozesłała około 60 takich informa-
cji, włączając w to także osoby, które złożyły wnioski formalne podczas konsultacji. Przesłany pakiet 
zawierał w tym przypadku również zastawienie tabelaryczne złożonych opinii i wniosków formalnych, 
wraz z oceną możliwości ich uwzględnienia.

Listowne podsumowanie konsultacji rozesłała także gmina Niwiska. Ta gmina na potrzeby informacji 
zwrotnej wykorzystała również gminny system powiadomień SMS, a także mobilną aplikację infor-
macyjną gminy.

Przykłady bezpośredniej informacji zwrotnej. Pismo do właścicieli nieruchomości (gmina Lesko), 
raport z konsultacji dostarczony do każdego domostwa (gmina Pobiedziska)
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Bezpośrednio do mieszkańców trafił także raport w gminie Zbójno. Pierwotnie raport miał być opubli-
kowany w „Kwartalniku Gminy Zbójno”, ale ponieważ terminy realizacji etapu Informacji Zwrotnej i pu-
blikacji gazety nie były zbieżne, w ramach działania zastępczego zespół KS przygotował 500 szt. rapor-
tu i zobowiązał sołtysów do przekazania ich mieszkańcom, w pierwszej kolejności osobom starszym 
oraz nie posiadającym dostępu do internetu. Podobna sytuacja miała miejsce w gminie Pobiedziska, 
w efekcie czego wydrukowano specjalną broszurę z podsumowaniem wyników konsultacji studium 
(w liczbie 6800 sztuk), która została dostarczona do wszystkich domostw na terenie gminy.

Miasto Szczytno zaprosiło mieszkańców na spotkanie podsumowujące konsultacje. Ze względu 
na obowiązujące ograniczenia, związane z trwającą pandemią, spotkanie miało formułę zdalną. W ra-
mach tego wydarzenia Zespół KS zaprezentował podsumowanie przebiegu konsultacji, zaś projektant 
omówił zebrane opinie i postulaty oraz uzasadnił powody ich uwzględnienia lub odrzucenia w projekcie 
studium. Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań – bezpośrednio lub poprzez chat. W spotkaniu 
wziął udział zastępca burmistrza, a także lokalni liderzy wpływu, w tym radni miejscy i członkowie rady 
gospodarczej. Co istotne, spotkanie, w którym wzięły udział 24 osoby, stanowiło główną przestrzeń, 
gdzie tak szczegółowo można było zapoznać się z wynikami konsultacji. Wykaz zebranych opinii i po-
stulatów nie został udostępniony na stronie urzędu.

Spotkanie podsumowujące z mieszkańcami, miasto Szczytno

Informacja dla liderów wpływu

W przeważającej części gmin informacja zwrotna, dotycząca przeprowadzonych konsultacji, została 
skierowana do radnych, stanowiących szczególną grupę wpływu. Czasem odbywało się to drogą pi-
semną – jak np. w gminie Żelechów, której radni otrzymali kilkunastostronicowy raport, przedstawiają-
cy przebieg i wyniki konsultacji. Gmina Lesko przesłała radnym dodatkowo tabelę zabranych wniosków 
i opinii, z uzasadnieniem przyjętych rozstrzygnięć. W innych gminach informacja była przekazywana 
radnym podczas sesji, najczęściej w ramach sprawozdawczości międzysesyjnej wójta/burmistrza – 
w tej formule zrealizowano to między innymi w gminach: Końskie i Ogrodzieniec.



Wspólny Plan. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

90

Podsumowanie konsultacji projektu planu miejscowego podczas sesji Rady Miejskiej w Końskich

W niektórych gminach odbyły się specjalne spotkania dla radnych, jak na przykład w gminie Pobiedziska. 
Na potrzeby takiego spotkania Zespół KS przygotował prezentację multimedialną zawierającą infor-
macje podsumowujące proces konsultacji studium. Uczestnicy spotkania zostali także poinformowani 
o dalszych etapach procedury planistycznej, ze wskazaniem kolejnych etapów włączenia w ten proces
społeczności lokalnej.

Na znacznie mniejszą skalę informacja zwrotna była kierowana do sołtysów. Dotyczyło to głównie 
tych gmin, gdzie sołtysi byli faktycznie zaangażowani w realizację założeń IPK. W gminie Żelechów 
sołtysom przekazano raport z konsultacji w formie pisemnej. W gminie Ogrodzieniec sołtysi z podsu-
mowaniem konsultacji mogli się zapoznać podczas sesji. W gminie Pobiedziska ta grupa była zaproszo-
na na spotkanie z radnymi.

Miasto Przasnysz raport z konsultacji w formie prezentacji multimedialnej przesłało Zarządom Osiedli. 
Zorganizowano także spotkanie podsumowujące dla Zespołu Doradczego, którego członkowie repre-
zentowali kluczowych interesariuszy w mieście.

Gmina Pobiedziska na etapie Informacji Zwrotnej zorganizowała dwa spotkania dla lokalnych lide-
rów wpływu, na które, oprócz radnych i sołtysów, zostali zaproszeni także inni przedstawiciele grup 
wpływu, włączani w konsultacje na różnych etapach, w tym m.in. dyrektorzy placówek oświatowych 
i młodzież. Spotkania zrealizowano w formule hybrydowej. Łącznie wzięło w nich udział 68 osób.
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Spotkanie podsumowujące dla liderów wpływu w gminie Pobiedziska

Gmina Brzostek informację podsumowującą konsultacje przekazała e-mailowo wszystkim uczestni-
kom spotkania fokusowego, które zorganizowano na wstępnym etapie Zasięgania Opinii, gdy zapre-
zentowano dwa warianty koncepcji planu miejscowego.

W mieście Szczytno na spotkanie podsumowujące konsultacje studium zaproszono członków Rady 
Gospodarczej, która jest organem doradczo – opiniodawczym w sprawach związanych z rozwojem 
gospodarczym miasta i która już od etapu Diagnozy włączana była w proces konsultacji studium.

3. Realizacja celów horyzontalnych

Polityki horyzontalne nie były w projekcie „Wspólny Plan” celem samym w sobie. Stanowić miały war-
tość dodaną do realizowanych przez gminy działań.

Konsultacje były ukierunkowane na zapewnienie udziału możliwie największej grupie mieszkańców. 
W ramach prowadzonych konsultacji gminy zobligowane były do uwzględnienia potrzeb osób z niepeł-
nosprawnościami, potrzeb grup mieszkańców ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi (np. senio-
rzy, rodzice małych dzieci etc.). Gminy zobowiązane były także do uwzględniania działań skierowanych 
na rzecz wyrównania szans płci i służących promowaniu udziału w konsultacjach obu płci, z akcentem 
na społeczne angażowanie się mężczyzn.

Działania zaplanowano tak, by zapewnić udział w konsultacjach możliwie jak największej liczbie 
mieszkańców, nawet w tak trudnych okolicznościach, jak pandemiczna rzeczywistość. W przypadku 
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gmin, których urzędy były zamknięte, w związku z wprowadzanymi ograniczeniami i które zmuszone 
były do organizacji wydarzeń w formule zdalnej, szczególny nacisk kładziono na to, by nie wyklu-
czyć z udziału w konsultacjach osób, które na co dzień nie korzystają z internetu. Alternatywą był 
w tych okolicznościach kontakt telefoniczny. Część gmin, jak na przykład Stara Kornica, umieszczała 
w przestrzeni publicznej wielkoformatowe rysunki konsultowanych dokumentów, wraz z informacją 
w jaki sposób można uzyskać szczegółowe informacje na ten temat oraz wyrazić swoją opinię.

Techniki konsultacyjne skierowane do dzieci lub młodzieży (np. warsztaty lub spacery badawcze dla 
uczniów), jednocześnie zawierały elementy zakładające aktywny w nich udział osób dorosłych.

W Przasnyszu w Zespole Doradczym zasiadali członkowie Rady Seniorów i Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. W każdej z gmin osoby starsze i nie posługujące się sprawnie komputerem, przy opiniowaniu 
w narzędziu kMAP.pl korzystały ze wsparcia urzędników lub wolontariuszy. Do przerzucenia akapit 
wyżej, po treści: „...aktywny w nich udział osób dorosłych”. Ponadto materiały edukacyjno – informa-
cyjne i oprawa graficzna, uwzględniały potrzeby osób niedowidzących i były opisane językiem zrozu-
miałym dla odbiorców.

Wydarzenia dotyczące konsultacji, starano się organizować w miejscach i budynkach dostosowanych 
do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózkach, seniorów i rodziców 
z małymi dziećmi.

Praktycznie w każdej lokalizacji przy okazji spotkań z mieszkańcami lub w punktach konsultacyj-
nych, organizowano „kącik dla dzieci” z opieką animatora, po to, aby rodzice mogli uczestniczyć 
w konsultacjach.

Zapewnienie udziału wszystkich grup mieszkańców 
– spotkanie Zespołu Doradczego w Przasnyszu
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Wsparcie dla Seniorów w korzystaniu z Narzędzia IT – Punkt Konsultacyjny 
w Lidzbarku Warmińskim

KĄCIKI DLA DZIECI

Specjalnie wydzielone stanowisko dla najmłodszych mieszkańców, tzw. kąciki dla dzieci, początkowo, 
w większości zespołów konsultacyjnych budził zdziwienie, czasami wręcz niechęć. Z góry zakładano, 
że z dziećmi nikt na spotkania nie przyjdzie.

W trakcie realizacji zadań, zazwyczaj na etapie Zasięgania Opinii, obawy dorosłych okazały się całko-
wicie bezpodstawne. W wielu lokalizacjach, możliwość uczestniczenia wraz z dziećmi w konsultacjach 
społecznych bardzo się sprawdziła. Wprowadzenie kącika dla dzieci, z opieką animatorską pozwala-
ło rodzicom na pełny udział w wydarzeniach. W momencie, kiedy dorośli składali opinie i pracowa-
li na kMAP.pl, w tym samym czasie, młodsi mieszkańcy, pod opieką animatora spędzali czas, grając 
w gry, rysując czy układając puzzle. Kącik dziecięcy sprzyja stworzeniu przestrzeni dla wszystkich 
mieszkańców.

Takie rozwiązanie – rodzicom, którzy nie mają z kim zostawić pociech daje możliwość uczestniczenia 
w spotkaniu, a dzieciom – miłego i bezpiecznego spędzenia czasu. Takie rozwiązania wprowadzano 
w czasie spotkań z mieszkańcami oraz przy okazji dyżurów w punktach konsultacyjnych.

Z tego typu rozwiązania korzystano zarówno w salach budynków Domów kultury i świetlic jak przy-
kładowo w Starej Kornicy, jak i w przestrzeni otwartej, w czasie spotkań terenowych czy mobilnych 
punktów konsultacyjnych jak w Pobiedziskach czy Świątkach.
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Kącik dla dzieci towarzyszący konsultacjom w gminie Niwiska

Kącik dla dzieci podczas Dnia Konsultacji Społecznych w Szczytnie
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Kącik dla dzieci przy punkcie konsultacyjnym w gminie Biskupiec

4. Sposób wydatkowania środków grantowych

Zgodnie z zasadami projektu „Wspólny Plan”, przyznane gminom granty służyły do pokrycia kosz-
tów organizacji i realizacji procesów konsultacji. Ze środków tych nie mogły być finansowane prace 
projektowe, związane z opracowaniem konsultowanego dokumentu, choć z pytań, jakie padały w trak-
cie rekrutacji do projektu, wynikało, że gminy byłyby zainteresowane tego rodzaju wsparciem.

Budżet Indywidualnego Planu Konsultacji musiał w pełni odpowiadać założeniom przyjętego przez 
gminę scenariusza. Diagnoza potrzeb każdorazowo poprzedzona była identyfikacją zasobów własnych. 
Wydatki gmin można podzielić na 4 kategorie, przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela: Struktura wydatków w Projekcie „Wspólny Plan”

Kategorie wydatków Udział procentowy w całości wydatków 
materiały promocyjne i edukacyjne 21,2%
techniczna obsługa konsultacji 59,6%
wsparcie eksperckie i moderacyjne 3,4%
wynagrodzenia dodatkowe urzędników 15,8%

1/5 wydatków związana była z promocją konsultacji. Środki z grantu przeznaczone zostały na pu-
blikacje w lokalnej prasie oraz informacje emitowane w radio, a także spoty filmowe, publikowane 
w mediach społecznościowych i lokalnej telewizji. Dzięki pozyskanym środkom, wiele gmin skorzy-
stało z usług profesjonalnych studiów graficznych, którym zleciło opracowanie identyfikacji graficznej 
konsultacji oraz produkcję plakatów i ulotek.
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Kilka gmin przeznaczyło środki z grantu na materiały edukacyjne, które miały przybliżyć mieszkań-
com skomplikowane zagadnienia dotyczące planowania przestrzennego. Gmina Siedlce, Ryczywół, 
Szydłowo i miasto Przasnysz zdecydowały się na dodruk broszury „Planowanie przestrzenne dla każ-
dego”, tak aby była ona powszechnie dostępna podczas konsultacji.

Pewna część środków została przeznaczona na dystrybucję pakietów informacyjno-edukacyjnych 
do właścicieli i użytkowników nieruchomości na terenie objętym konsultacjami, a na etapie Informacji 
zwrotnej – przesłanie listów z podsumowaniem procesu i wyników konsultacji.

Dużą część wydatków związanych z promocją stanowiła produkcja gadżetów konsultacyjnych, które 
rozdawano mieszkańcom podczas spotkań i w punktach konsultacyjnych. Najczęściej były to drobne 
przedmioty, takie jak: notesy, długopisy, magnesy, breloczki, cukierki czy płócienne torby z logo kon-
sultacji. W niektórych gminach były to także kubki i pendrive’y. Gmina Niwiska wśród gadżetów miała 
też puzzle ze zdjęciami najpiękniejszych miejsc, będących wizytówką gminy.

Z grantu sfinansowano także inne wydatki związane z promocją konsultacji, jak na przykład reklamę 
na autobusach w mieście Szczytno, a także bannery reklamowe i roll-upy, którymi oznaczono miejsca 
konsultacji.

r informacja w mediach 
lokalnych

r produkcja spotów filmowych

r opracowanie graficzne 
i produkcja ulotek oraz 
plakatów

r druk materiałów edukacyjnych

r dystrybucja listów, pakietów 
informacyjnych i ulotek

r produkcja gadżetów 
promocyjnych

r inne formy promocji

10%

8%
18%

18%

5%2%

39%

Rysunek 23. Struktura wydatków na promocję konsultacji i działania edukacyjne

Zdecydowanie największa część środków została przeznaczona na techniczną obsługę konsultacji, 
to jest sprzęty, urządzenia i materiały wykorzystywane podczas wydarzeń adresowanych do miesz-
kańców. Gminy przeznaczyły na ten cel niemal 60% wszystkich powierzonych im środków. Wśród nich, 
niemal połowa wydatków została przeznaczona na urządzenia elektroniczne takie jak laptopy, rzutniki, 
telewizory projekcyjne, urządzenia wielofunkcyjne, systemy nagłośnieniowe, kamery i aparaty foto-
graficzne. Na same laptopy i komputery stacjonarne wydano 16% wszystkich środków, pozyskanych 
przez gminy. Tym samym projekt spełnił istotną rolę w doposażeniu urzędów, gdyż sprzęty zakupione 
w ramach projektu są przez nie w dalszym ciągu użytkowane.
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r sprzęty elektroniczne
r namioty eventowe wraz 

z wyposażeniem
r materiały mapowe 

i warsztatowe
r poczęstunek dla 

uczestników
r atrakcje dla dzieci
r pozostałe

10%
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Rysunek 24. Struktura wydatków na techniczną obsługę konsultacji

Poza sprzętem elektronicznym, gminy inwestowały w namioty, wykorzystywane podczas wydarzeń 
plenerowych, a także niezbędne do realizacji tych wydarzeń meble (stoły, krzesła, ławy). W kilku przy-
padkach środki z grantu przeznaczono również na sprzęt wspierający, taki jak np. agregator prądotwór-
czy czy nagrzewnice, zapewniające komfort uczestnikom konsultacji, nawet w mniej sprzyjających wa-
runkach pogodowych.

Stosunkowo niewielką cześć kosztów przeznaczono na materiały mapowe, wykorzystywane podczas 
konsultacji oraz innego rodzaju materiały warsztatowe, wspierające zbieranie opinii od mieszkańców.

Część wydatków przeznaczono na poczęstunek dla uczestników, który miał umilić czas spotkań, a tak-
że na wyposażenie kącików dla dzieci, opiekę animatora oraz inne atrakcje dedykowane najmłodszym 
podczas wydarzeń adresowanych do mieszkańców w ramach konsultacji.

Z pozostałych wydatków warto wymienić inwestycje gmin w platformy pozwalające na realizację wi-
deokonferencji i spotkań online z mieszkańcami, rozbudowę strony internetowej (np. o zakładkę po-
święconą konsultacjom lub moduł dla słabowidzących) czy gminny system powiadamiania SMS, jako 
nowy kanał bezpośredniej komunikacji z mieszkańcami.

Z grantów sfinansowano także nagrody w konkursach, towarzyszących konsultacjom, w tym koszulki 
i bluzy, z których część przeznaczona była także dla członków Zespołów KS, obsługujących poszcze-
gólne wydarzenia.

Z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich uczestników w trakcie trwającej pandemii COVID-19, część 
wydatków przeznaczono na środki ochrony własnej, w tym środki do dezynfekcji.

Gminy w niewielkim stopniu korzystały ze wsparcia ekspertów zewnętrznych. Na ten cel przezna-
czono nieco ponad 3% wszystkich środków. Najczęściej opiekę merytoryczną nad procesem zapewniali 
sami urzędnicy – członkowie zespołów KS, odpowiedzialni w gminie za obszar planowania przestrzen-
nego. Byli oni wspierani przez urbanistów, opracowujących projekty konsultowanych dokumentów 
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na zlecenie gminy. O ile umowa dotycząca ich współpracy z gminą tego nie przewidywała, otrzymywali 
oni dodatkowe wynagrodzenie za udział w spotkaniach konsultacyjnych. Najczęściej tego typu prakty-
ka była stosowana, gdy scenariusz konsultacji przewidywał kilka spotkań z mieszkańcami.

Część gmin przeznaczyła środki z grantu na moderatora, którego rolą było poprowadzenie spotkań 
otwartych i czuwanie nad porządkiem dyskusji. Wiele gmin po raz pierwszy skorzystało z tego typu 
usługi.

Pewna pula środków z grantu została przeznaczona na wynagrodzenia dodatkowe dla urzędników 
zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji. Na etapie tworzenia IPK Zespoły 
KS szacowały potrzeby związane z dodatkowym zaangażowaniem urzędników, poza godzinami pracy 
i zakresem standardowych obowiązków. Wynagrodzenie dodatkowe było określane w oparciu o przy-
jętą w projekcie jednolitą stawkę godzinową. Był to sposób motywowania urzędników, ale też pewne 
gratyfikacja włożonego przez nich wysiłku, by cały proces zrealizować. Większość gmin skorzystała 
z tej możliwości, ale zdarzyły się i takie, które przyjęły, że koszty wynagrodzeń dodatkowych sfinansują 
ze środków własnych.

5. Zespoły ds. konsultacji społecznych

„Jakość konsultacji społecznych zależy od zaangażowania członków zespołu konsultacyjnego” – tym zdaniem 
swoją wypowiedź w czasie indywidualnego spotkania ewaluacyjnego, podsumowała Koordynatorka 
Zespołu Konsultacyjnego z gminy Brody.

Nie można się z tym zdaniem nie zgodzić.

Umowy projektowe25 wymagały, aby w każdym urzędzie powstał Zespół ds. konsultacji społecznych 
(Zespół KS). W skład zespołu zazwyczaj wchodzili pracownicy gminnych wydziałów ds. planowania, 
wydziałów pozyskiwania funduszy unijnych, promocji gminy, ale także ochrony środowiska, budow-
nictwa, informatycy czy pracownicy administracyjni. Zespoły były zróżnicowane pod względem wieku 
i płci26, jednakże w ponad 70% zespołów, w ich składzie przeważały kobiety. Zdarzało się, że w skład 
zespołów wchodzili naczelnicy/kierownicy wydziałów27, a także przedstawiciele władzy wykonawczej 
lub jej zastępcy28.

Z rozmów przeprowadzanych na etapie rekrutacji oraz w trakcie trwania projektu, szczególnie w czasie 
warsztatów i wizyt monitorujących, wynika, że zdecydowana większość członków i członkiń zespołów 
KS do projektu została zgłoszona przez przełożonego

25  Jest to Umowa powierzenia grantu, która m.in. obliguje urząd gminy do oddelegowania na czas trwania projektu minimum 4 pracowników 
do Zespołu Konsultacyjnego. Dokument wewnętrzny projektu.

26  Zgodnie z wymogiem spełnienia celów horyzontalnych projektu, każdy z grantobiorców od samego początku udziału w projekcie, w miarę 
możliwości, powinien uwzględnić działania skierowane na rzecz wyrównania szans płci.

27  Np. naczelniczka Wydziału Planowania z gminy Brody, naczelnik wydziału Planowania z Końskich, czy  kierowniczka wydziału z gminy 
Stara Kornica.

28  Np. wójt gminy Niwiska i Zastępca Burmistrza Brzostku.
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lub oddelegowana przez wójta/burmistrza. Spośród blisko 40 gmin, z którymi współpracowano, je-
dynie w pięciu członkowie zgłosili się do udziału w zespole projektowym dobrowolnie. W tym, jedna 
z nich zrezygnowała z udziału w projekcie w czasie trwania projektu (powodem decyzji było odejście 
z pracy naczelnika wydziału, który przewodził zespołowi KS).

Każdemu zespołowi przewodził koordynator, którego zadaniem było prowadzenie procesu konsulta-
cyjnego, przy wsparciu członków i członkiń Zespołu KS. Przypominamy, że ideą projektu było zachęce-
nie urzędników do prowadzenia konsultacji zespołowo, z podziałem zadań i współodpowiedzialnością 
za proces. Pokazanie, że interdyscyplinarność składu miało być jego potencjałem, a nie przeszkodą. 
A jednocześnie uwrażliwienie na wzajemne potrzeby i motywacje członków zespołu, dzięki czemu 
mogliby się wspierać w zadaniach, a nie obwiniać za brak ich realizacji.

W ramach warsztatów, realizowanych w ramach Projektu „Wspólny Plan” przeszkolono łącznie 129 
osób – członków i członkiń zespołów KS z 40 gmin. W 9 zespołach w ich skład wchodzili przedstawi-
ciele władzy wykonawczej (Brzostek, Przasnysz, Niwiska, Gzy, Żelechów, Lidzbark Warmiński, Szczytno 
i Szydłowo i Świątki).

Co warto dodać, nie oznacza to, że wszystkie te osoby aktywnie włączyły się w proces konsultacji re-
alizowany w ich gminie, a tym samym miały możliwość zastosować zdobytą wiedzę w praktyce.

Z rozmów z koordynatorami zespołów KS oraz z naszych obserwacji wynika, że ten zabieg nie wszę-
dzie się udał i idea crossowych zespołów przetrwała do końca procesu konsultacyjnego.

Zdarzało się, że nieformalna struktura zespołu KS była utrudnieniem, szczególnie gdy koordynator nie 
miał silnej pozycji w urzędzie. Brak zależności służbowej utrudniał podział pracy, np. W jednej z gmin, 
koordynatorem procesu była młoda pracowniczka urzędu, z krótkim stażem pracy, której zadaniem m.
in. było delegowanie zadań na innych pracowników urzędu. Część „starszej” kadry lekceważyło jej 
prośby o wsparcie, a co się z tym wiąże, lekceważyło również własną rolę w zespole KS i przypisane 
w podziale obowiązki. To powodowało, że większość zadań spadała na barki jednej, dwóch osób w ze-
spole, w tym przypadku koordynatorki procesu.

Nie mamy przepisu na uniwersalny skład zespołu KS i jego idealne funkcjonowanie. W większości po-
mimo wcześniejszych zapewnień na etapie pracy warsztatowej, procesy konsultacyjne prowadzono 
w niepełnym składzie zespołu lub jedno – dwuosobowo. Potwierdziła się teza, że w sytuacji, kiedy 
projekt nie cieszy się większą aprobatą/nie jest priorytetem dla włodarzy gminy, to nie cieszy się uwagą 
pracowników oddelegowanych do jego realizacji. Jako przykład może posłużyć zespół gminny, który 
startował w projekcie z 13-osobową reprezentacją urzędu na warsztatach, a finalnie projekt był reali-
zowany przez jedną osobę, przy minimalnym, epizodycznym/interwencyjnym wsparciu kilku członków. 
Tylko bezgraniczne zaangażowanie i determinacja koordynatora spowodowała, że konsultacje prze-
prowadzono zgodnie z założonym planem i według wzorcowego modelu konsultacji. Co to oznacza? 
Oczywiście rezultat/wskaźniki zostały osiągnięte, ale nie taki był cel „Wspólnego Planu”.

W innych sytuacjach wskazywano, że kadra kierownicza, to nie kadra realizująca procesy. Jedna z człon-
kiń zespołu KS z Mazowsza podkreślała, że: „krótki czas realizacji wiązał się z heroiczną pracą członków 
zespołu KS, a okres wakacyjno-urlopowy dodatkowo potęgował trudności z podziałem zadań. Perspektywa 
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czasu pokazała, że zespół KS należało dobrać w bardziej przemyślany sposób, a mianowicie większość grupy 
powinni tworzyć szeregowi pracownicy, a nie kierownictwo urzędu”.

Na drugim biegunie można wskazać gminy, gdzie członkowie wspierali się i jako zespół realizowały 
proces. Jest ich mniej, ale szczególne uznanie należy się zespołowi KS z podkarpackiej gminy Niwiska. 
Zespół pod przewodnictwem Pani Wójt zrealizował proces dzieląc się odpowiedzialnością i wykona-
niem zadań na każdym z etapów.
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IV. Ewaluacja

PODSUMOWANIE MERYTORYCZNE WYNIKÓW KONSULTACJI

Podstawą merytorycznej oceny zrealizowanych przez gminy procesów konsultacji jest przedstawiona 
przez nie dokumentacja sprawozdawcza. Z dokumentacji tej wynika, że dyskusja na temat rozwiązań 
przestrzennych, nie zawsze była łatwa, szczególnie, gdy uczestnicy konsultacji reprezentowali odmien-
ne interesy. Jednym z największych wyzwań konsultacji było to, by głosy właścicieli poszczególnych 
nieruchomości, zainteresowanych głównie obroną własnych, indywidualnych interesów, nie zdomino-
wały całej dyskusji. Wydaje się, że wielu gminom udało się pobudzić uczestników konsultacji do my-
ślenia w szerszej perspektywie. Poniżej przedstawiono główne zagadnienia, wokół których toczyły się 
dyskusje.

INTERES JEDNOSTKI

Jak wynika z danych dostarczonych przez gminy, głównym tematem poruszanym w trakcie konsulta-
cji było przeznaczenie nowych terenów pod zabudowę. Postulaty w tym zakresie zgłaszane są naj-
częściej przez osoby prywatne, których celem jest podniesienie wartości posiadanych nieruchomości, 
a kolejnym krokiem – ich sprzedaż. Znacznie rzadziej tego typu wnioski związane są z realnymi plana-
mi inwestycyjnymi właściciela nieruchomości. Udostępnienie terenów pod zabudowę mieszkaniową 
lub mieszkaniowo-usługową było wątkiem poruszanym niemal w każdej gminie w trakcie konsultacji. 
W kilku gminach zgłaszano także potrzebę wyznaczenia terenów aktywności gospodarczej. Pojawiały 
się także tematy dotyczące przeznaczenia terenów pod inne niż wspomniane wyżej funkcje, np. pod 
zabudowę letniskową. Presja właścicieli nieruchomości, by w gminach udostępniać nowe tereny pod 
zabudowę, to problem nie tylko gmin uczestniczących w projekcie, ale tendencja ogólnokrajowa, a sła-
bość systemu zarządzania przestrzenią objawia się w skali nadpodaży gruntów budowlanych w Polsce.

Wśród wątków, mających istotny wpływ na sposób wykorzystania poszczególnych nieruchomości, 
były także kwestie dotyczące szczegółowych ustaleń w zakresie wielkości działek budowlanych, 
wskaźników i parametrów zabudowy. Są to istotne ustalenia dotyczące sposobu wykorzystania nie-
ruchomości, a tym samym decydujące o potencjale inwestycyjnym danego terenu.

Ważnym tematem, w kontekście potrzeb indywidualnych, były również rozwiązania dotyczące układu 
komunikacyjnego. Wnoszono zastrzeżenia dotyczące proponowanego układu dróg, a także postulaty 
dotyczące likwidacji nowo projektowanych dróg lub zmiany ich parametrów, w tym: zmniejszenia sze-
rokości. Tego typu wątki pojawiały się najczęściej w odniesieniu do rejonów, gdzie udostępnione zosta-
ną nowe tereny pod zabudowę i gdzie układ drogowy, niezbędny dla jej obsługi, musi być wyznaczony 
kosztem działek prywatnych. Właściciele nieruchomości, które dzięki podjętym przez gminę działa-
niom, zmienią swój status na działki budowlane, dążą z reguły do wyeliminowania rozwiązań, które 
mogą ograniczyć zakładany przez nich zysk finansowy związany ze sprzedażą tych nieruchomości. Ale 
w wielu gminach pojawiały się także wnioski o wyznaczenie nowych dróg, co sygnalizuje zrozumienie 
tego, że zapewnienie obsługi komunikacyjnej nowych terenów budowlanych, jest niezbędne. Nie ozna-
cza to jednak, że sam proces wytyczania nowych dróg, przez poszczególne działki, był łatwy i że stano-
wisko wszystkich właścicieli było spójne.
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Zgłaszane w toku konsultacji potrzeby indywidualne nie zawsze wiązały się z chęcią podniesienia 
wartości nieruchomości własnej. Część postulatów miała na celu powstrzymanie zmian, które mogą 
doprowadzić do obniżenia wartości nieruchomości lub w jakikolwiek sposób wpłynąć negatywnie 
na sposób ich wykorzystania. W tej grupie znajdują się między innymi uwagi zgłaszane przez właści-
cieli nieruchomości zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie planu miejscowego konsultowanego 
w gminie Biskupiec, którzy zaprotestowali przeciwko koncepcji budowy ośrodka spa&wellness, który 
bezpowrotnie zmieniłby charakter miejscowości, którą wybrali na miejsce letniego wypoczynku.

INTERES GRUPOWY

Głos społeczności lokalnej słyszany jest szczególnie dobrze, gdy chce ona zaprotestować przeciw-
ko niekorzystnym, jej zdaniem, rozwiązaniom. Tematem, który zmobilizował mieszkańców gminy 
Pobiedziska do włączenia się w konsultacje, były plany budowy na terenie gminy wielkoobszarowych 
farm fotowoltaicznych. W gminie Kuczbork-Osada oraz w gminie Stara Kornica celem, który skon-
solidował miejscową społeczność, było ograniczenie możliwości realizacji wielkopowierzchniowych 
obiektów hodowlanych. Z kolei w gminie Końskie uczestnicy konsultacji wyrazili sprzeciw wobec pla-
nowanej lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej. Każda z ww. form inwestycji postrzegana była 
przez pryzmat negatywnego oddziaływania na otoczenie, a jednoczenie się mieszkańców wokół tych 
tematów oznaczało, że stają w obronie wspólnych dla nich wartości.

Pewne kwestie, związane z przestrzenią gminy, które były argumentem do aktywnego włączenia 
się w konsultacje, dzieliły społeczność lokalną. Np. w gminach: Świątki i Żelechów ścierały się głosy 
zwolenników i przeciwników rozwoju elektrowni wiatrowych. W gminie Lidzbark Warmiński tematem 
budzącym rozdźwięk było przeznaczenie w studium terenów pod wydobycie kruszywa, natomiast 
w mieście Szczytno – kwestia przeznaczenia terenów ogródków działkowych pod zabudowę. Przed 
gminami zatem stało duże wyzwanie jak pogodzić tak sprzeczne opinie i w oparciu o jakie dane podjąć 
ostateczne decyzje.

Społeczność lokalna mobilizowała się jednak nie tylko wokół zagadnień budzących kontrowersje. 
Sygnalizowała też różne potrzeby, postrzegane jako istotne dla poprawy jakości życia i zamieszka-
nia na terenie objętym konsultacjami. W dyskusji pojawiały się między innymi wątki dotyczące jakości 
przestrzeni w centrum miasta lub miejscowości (np. rejon wokół urzędu w gminie Brody oraz w gminie 
Szydłowo). W kilku gminach sygnalizowane były potrzeby dotyczące budowy obiektów usług publicz-
nych (dom kultury, szkoła, przedszkole itp.). Mieszkańcy wypowiadali się także w kwestiach związa-
nych z rozwiązaniami w zakresie komunikacji, postulując na przykład wyprowadzenie części transportu 
ciężarowego poza centrum miasta i budowę obwodnicy (wątki poruszane w gminach: Ogrodzieniec 
i Pobiedziska oraz w mieście Przasnysz). W kilku gminach zwracano też uwagę na konieczność prze-
znaczenia terenów pod parkingi. Postulowano także rozbudowę sieci dróg rowerowych. Tematem po-
ruszanym w większości gmin był rozwój terenów zieleni, terenów rekreacyjnych i sportowych. Jest 
to wyraźny sygnał, że zagospodarowanie terenów wspólnych w gminie jest tematem istotnym dla 
mieszkańców, o którym chcą rozmawiać z decydentami.

WĄTKI POBOCZNE

Wśród poruszanych w trakcie konsultacji tematów, pojawiały się też inne wątki, nie związane z zakre-
sem planu miejscowego lub studium, jak na przykład postulaty dotyczące poprawy bezpieczeństwa 
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pieszych, stosowanie progów zwalniających, poprawa oświetlenia ulicznego czy przywrócenie ruchu 
kolejowego w gminie. Trzeba pamiętać, że wielu mieszkańcom zagadnienia związane z planowaniem 
przestrzennym mogą wydawać się zbyt skomplikowane, a 30-letnia perspektywa rozwoju gminy – zbyt 
odległa. Również działania informacyjne i edukacyjne, podejmowane przez gminy w ramach konsul-
tacji, mogły nie być wystarczająco skuteczne. Dlatego mieszkańcom znacznie łatwiej było poruszać 
tematy im bliższe, które ich w jakiś sposób dotykają, szczególnie gdy widzą otwartość przedstawicieli 
gminy na dialog. Warto myśleć o efektach konsultacji jako o pierwszym kroku na drodze do budowania 
współodpowiedzialności mieszkańców za przestrzeń gminy. Jeśli działania aktywizujące mieszkańców 
wokół tematów związanych z zagospodarowaniem przestrzeni będą kontynuowane po zakończeniu 
realizacji projektu, wówczas proces rozumienia przez nich narzędzi zarządzania przestrzenią, procedur 
czy podziału kompetencji, będzie z pewnością postępował.

DECYZJE PRZESTRZENNE

Warto zaznaczyć, że Zespół Ekspertów nie był angażowany przez gminy w prace związane z wy-
pracowaniem rozwiązań przestrzennych dla obszaru objętego konsultacjami, ani na etapie tworzenia 
projektu planu miejscowego czy studium, ani na etapie podejmowania decyzji dotyczących sposobu 
rozstrzygnięć wniosków, uwag i opinii zebranych w trakcie konsultacji. W tym zakresie gminy w cało-
ści polegały na kompetencjach urbanisty, który był odpowiedzialny za opracowanie projektu. Z tego 
względu trudno rozstrzygnąć, na ile w przyjętych rozwiązaniach gminy realizowały cele związane 
z wdrażaniem idei zrównoważonego rozwoju i podejmowały racjonalne decyzje przestrzenne.

Ważny jest jednak sam fakt, że gminy chcą realizować swoją politykę w oparciu o aktualne studium 
i plany miejscowe. Ważna jest także ich otwartość na włączanie społeczności lokalnej w decydowanie 
o przyszłości. Warto też wreszcie dostrzec starania gmin uczestniczących w projekcie, by dyskusji nie
zdominowały partykularne interesy prywatne, ale by w czasie konsultacji stworzyć przestrzeń do dia-
logu o potrzebach społeczności lokalnej, w kontekście jakości życia i zamieszkania w danym miejscu.

DZIAŁANIA I NARZĘDZIA KONSULTACYJNE, KTÓRE GMINA 
PLANUJE STOSOWAĆ W PRZYSZŁOŚCI, JAKO PRZYDATNE  
WE WSPÓŁPRACY Z MIESZKAŃCAMI

Potwierdziło się przekonanie, że kontakt bezpośredni z mieszkańcami jest najważniejszym elementem 
konsultacji społecznych. Działania i narzędzia jakie gminy wskazały do stosowania w przyszłości, w du-
żej mierze zawierały element relacji z mieszkańcami.

Jako pierwsze i najważniejsze wskazywano spotkania otwarte. Według urzędników to najlepszy i naj-
łatwiejszy sposób zasięgania opinii. Sposób, który jest sprawdzony, przewidywalny i bezpieczny dla 
członków zespołów konsultacyjnych. A w sytuacji, kiedy spotkanie jest wzmacniane przez obecność 
moderatora, to poziom satysfakcji z przeprowadzonego zadania jest zdecydowanie wyższy.

Zespoły wskazywały, że dzięki spotkaniom dociera się do większej liczby mieszkańców i można poznać 
wiele ciekawych i zaskakujących opinii (Żelechów i Końskie).

Początkowa obawa przed spotkaniami online okazała się bezpodstawna. Oczywiście, zespoły zgła-
szały, że na początku miały wiele obaw, w większości związanych ze sferą technicznej obsługi, ale 
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po opanowaniu technikaliów i pierwszych stresów, spotkania online lub w formule hybrydowej oce-
niali za udane i zdecydowanie rekomendowane do powielenia w kolejnych procesach konsultacyjnych.

Kolejnym narzędziem, które sprawdziło się w czasie konsultacji społecznych były mobilne i stacjonar-
ne punkty konsultacyjne. W części gmin pojawiły się one po raz pierwszy (np. Stara Kornica), często 
w dość nieoczekiwanych miejscach jak Kluby Seniora (Siedlce) czy namioty przy obiekcie rekreacyjnym 
(Brody). Wykorzystywano w nich cały pakiet pomocy konsultacyjnych – prace na mapach, ankiety, 
rozmowy bezpośrednie, czy pracę za pomocą narzędzia IT. Nawet w czasie pandemii, przy zachowa-
niu reżimu sanitarnego, punkty konsultacyjne, w większości mogły być realizowane. W sytuacjach 
ekstremalnego zagrożenia przechodzono na formę dyżuru telefonicznego lub online (Brzostek, Gzy). 
Urzędnicy pracujący w punktach konsultacyjnych podkreślali bezpośredni kontakt z mieszkańcami, 
a mieszkańcy zwracali uwagę na „wyjście urzędników z siedziby gminy”.

Powodzeniem cieszyły się spacery badawcze. Kolejne narzędzie bezpośredniego kontaktu z mieszkań-
cem. Wskazywano, że spacer jest nieco wymagający, pod kątem przygotowania logistyki trasy i oma-
wianego tematu, ale podkreślano, że tzw. „wizja lokalna” pozwala na wyjaśnienie mieszkańcom wątpli-
wości bezpośrednio na miejscu, a dzięki temu niweluje kolejne zapytania i dyskusje.

Znaczącym zainteresowaniem zespołów konsultacyjnych było narzędzie IT – kMAP – jako ciekawe 
narzędzie online zbierające opinie od mieszkańców. Natomiast warto zaznaczyć, że narzędzie nie miało 
powodzenia po stronie mieszkańców. Zwracano uwagę na mało intuicyjny sposób składania opinii, jed-
nakże pochwalono sama ideę platformy zbierającej w ten sposób dane.

KONSULTACJE W LICZBACH
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TRUDNOŚCI W REALIZACJI PROCESÓW.

Jako trudności w realizacji procesów na pierwszym miejscu wskazywano pandemię COVID-19, która 
spowolniła, a w niektórych przypadkach zastopowała na kilka miesięcy realizację procesów konsul-
tacyjnych. To w konsekwencji przerodziło się, w rzeczywistości projektowej, na walkę z czasem pod 
koniec realizacji „Wspólnego Planu”. Warto wspomnieć o kilkukrotnych zmianach terminów realizacji 
projektu w czasie pandemii.

Zespoły konsultacyjne jako trudność w realizacji zadań, wskazywały obciążenie osobowe i brak 
wsparcia w realizacji ze strony całego zespołu.. Jednocześnie wskazywano trudności z podziałem za-
dań i wzajemną mobilizację do realizacji procesu. Pomimo przeszkolenia blisko 130 osób, nie wszystkie 
z nich aktywnie włączyły się w proces konsultacji realizowany w ich gminie, a tym samym miały możli-
wość zastosować zdobytą wiedzę w praktyce. 

Patrząc na powyższe, dodatkowa, regularna sprawozdawczość w projekcie i wymagająca biurokracja 
stały się znacznym obciążeniem dla osób odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji projek-
towej. Często wskazywano, że kryteria wymogów sprawozdawczych nie były współmierne do efektu 
pracy i wysokości grantu przeznaczonego na konsultacje.

Wyzwaniem operacyjnym była trudność związana z wyjaśnianiem mieszkańcom złożonych zagad-
nień dotyczących planowania przestrzennego, w sposób jasny i ze zrozumieniem. Budzenie świado-
mości mieszkańców łączyło się również z obawą, czy przez „to, nie będziemy mieli więcej problemów niż 
pożytku”.

POSTRZEGANIE KONSULTACJI PRZEZ URZĘDNIKÓW

Z naszych obserwacji wynika, że urzędnicy nie traktują konsultacji społecznych, jako narzędzia wspar-
cia, które może im ułatwić pracę i podnieść komfort życia jako mieszkańca danej gminy. Wręcz prze-
ciwnie, konsultacje społeczne kreują im się jako dodatkowe zadanie, w już i tak długiej liście prac.

Zdarzało się, że członkowie Zespołów Konsultacyjnych nie bardzo wierzyli w ideę i sens konsultacji. 
Często, będąc jednocześnie mieszkańcem i urzędnikiem danej gminy nie ukrywali swoich negatyw-
nych wrażeń i opinii. W początkowej fazie współpracy – na warsztatach, jasno mówiono: „jestem tu-
taj, bo wójt mi kazał”. W konsultacjach społecznych widziano dodatkowe obowiązki, przyszłe problemy 
i wydłużenie procesów. Bo przecież „mieszkańcy to problemy”, „a tak, to na spokojnie byśmy zrobili swoje”. 
Konsultacje społeczne i zadania z nimi związane również są postrzegane jako dodatkowa praca, której 
sens nie każdy widzi lub chce dostrzec. Zdarzały się przypadki, że zadania były sabotowane lub wyko-
nywane w minimalnej formule, której nie trzeba poświęcić zbyt dużo czasu i energii.
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Podsumowanie procesów konsultacji przez członków Zespołów KS, II Forum Konsultacyjnego 
Projektu „Wspólny Plan”, październik 2021 r.

Na przeciwnym biegunie do powyższego opisu, pozycjonowali się urzędnicy, którzy „złapali bakcyla” 
i dostrzegli w konsultacjach społecznych, możliwość dotarcia do większej ilości mieszkańców lub 
do tych, do których wcześniej nie mieli dostępu albo nie widzieli konieczności zapytania ich o opinię. 
Jednocześnie, ta grupa urzędników, dostrzegała w konsultacjach społecznych szansę na zdjęcie z nich 
i rozłożenie odpowiedzialności za decyzje, wpływające na rzeczywistość gminną. W rozmowach, 
wielokrotnie wspominano i podkreślano to, że „wreszcie to nie tylko ja muszę decydować, nie tylko ode 
mnie się wymaga”. Oczywiście, szybko zaznaczając przy tym, że sam proces dochodzenia do decyzji 
wymaga więcej czasu, niż gdyby decydowano tylko w urzędzie. Ale ostatecznie, wybierano opcję 
„to mieszkańcy decydują z nami, a nie my za nich”.

Konsultacje społeczne często były postrzegane przez urzędników jako możliwość poznania i wpro-
wadzenia w gminach (i urzędach) nowych i innowacyjnych narzędzi, które niejednokrotnie wymaga-
ły od urzędników, przełamania barier i oporu. Bo nawet „zwykłe spotkanie z mieszkańcami”, zamiast 
formatu – tradycyjny stół z zielonym płótnem i krzesła ustawione w audytorium, można przeobrazić 
w ustawienie do World Cafe, czy uatrakcyjnić o pracę na mapach z akcesoriami lub makietą. Nierzadko, 
takie pomysły wymagały siły przebicia i odwagi, aby wyjść przed szereg i zadziałać poza utartym sche-
matem. Jednakże, takie działania dawały urzędnikom poczucie rozwoju, samorealizacji i czynienia 
dobra dla wspólnoty, bo „przecież ja też tutaj mieszkam”.
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V. Podsumowanie

Przystępując do opracowania koncepcji tejże publikacji, zależało nam na tym, aby nie powielać kolej-
nego na rynku katalogu dobrych praktyk i publikowania dokonań najlepszych rozwiązań. Zależało nam 
na podjęciu próby krytycznej analizy konsultacji społecznych i ich odbioru wśród kadry urzędniczej 
na szczeblu gminnym.

Wyzwania konsultacji społecznych, które były dostrzegalne również w okresie realizacji projektu 
„Wspólny Plan”, ściśle korespondują ze znanymi wśród praktyków partycypacji, wyzwaniami.

Najpopularniejsze z nich to:

A)  brak wiedzy i zrozumienia idei konsultacji społecznych przez włodarzy i urzędników gminnych
co w konsekwencji zaburza lub spowalnia procesy konsultacyjne,

B)  brak odpowiednich regulacji centralnych z wytycznymi, jak konsultować dokumenty planistyczne
w czasie pandemii, co spowodowało, bardziej działanie intuicyjne niż w myśl litery prawa,

C)  brak lub niedostatek systemu szkoleń dla urzędników z tzw. partycypacji obywatelskiej i wynikają-
cą m.in. z tego niechęć urzędników do konsultacji społecznych.

W ostatnim czasie, w dużej mierze ze względu na COVID-19 – urzędnicy i mieszkańcy bardziej „otwo-
rzyli” się na internetowe rozwiązania. Większość działań, które dotychczas prowadzono w bezpośred-
nim kontakcie z mieszkańcem (spotkania, warsztaty interaktywne, etc.) przeniesiono do wirtualnej sali.

Pojawiły się obawy przed „nowym”, ale nie nowym w kontekście tematów konsultacji, tylko przysto-
sowania technicznego, wyposażenia w sprzęty oraz dotarcia do mieszkańca, do którego dostęp jest 
znacznie bardzie ograniczony, niż przed pandemią.

W urzędach nastąpiło „wymuszenie” bycia w gotowości, transparentności i uproszczenia biurokracji. 
Bo obywatel może uczestniczyć w spotkaniu z mieszkańcami i jednocześnie „gotować obiad”.

Podsumowując, pogłębione konsultacje społeczne z mieszkańcami dotyczące przestrzennego rozwoju 
gminy co raz częściej mają miejsce. Wielokrotnie doświadczali tego odbiorcy projektu „Wspólny Plan”, 
którzy po przeprowadzonym działaniu (spacer badawczy, czy punkt konsultacyjny poza urzędem), 
przyznawali, że nie do końca byli przekonani do zaproponowanej techniki konsultacyjnej. Jednak po-
zytywny odbiór mieszkańców i zebrane opinie same obroniły takie rozwiązania. Oczywiście wymagają 
one pewnej wrażliwości na potrzeby całej wspólnoty lokalnej i dostosowania się do nowej rzeczywi-
stości, a czasami także rygorów bezpieczeństwa.

Władze gminy w ramach konsultacji powinny inspirować ich uczestników do myślenia nie tylko o in-
teresie własnym, ale też o sprawach ważnych dla wszystkich mieszkańców. Pogłębione konsultacje 
społeczne dokumentów planistycznych, niezależnie od sytuacji, powinny być przestrzenią do rozmowy 
o tym, jak sprostać wyzwaniom przyszłości, takim jak adaptacja do zmian klimatu, o zagospodarowaniu
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przestrzeni wspólnych, dostępie do usług czy terenów rekreacyjnych. I żaden czynnik zewnętrzny czy 
wewnętrzny, nie może odebrać obywatelom ich „prawa do informacji”.

A podążając dalej, obywatele i władze powinni korzystać z prawa, ale też przywileju debaty publicznej, 
zderzania opinii i argumentacji oraz dochodzenia do konsensusu.

Oczywiście, przeszkodą może być dość niska świadomość społeczna, dotycząca wpływu przestrze-
ni na jakość życia, a także stosunkowo niskie poczucie wspólnoty i współodpowiedzialności. Ale tu-
taj z pomocą przychodzi gotowy przepis na konsultacje, jakim jest realizowanie zapisów Regulaminu 
Konsultacji czy Indywidualnego Planu Konsultacji. Bo niezależnie od okoliczności, naczelną zasadą 
winna być komunikacja w duchu dialogu obywatelskiego, gdzie strony słuchając się nawzajem, wyka-
zują wolę zrozumienia odmiennych racji. Gdzie każdy zainteresowany tematem mieszkaniec lub miesz-
kanka powinni móc dowiedzieć się o konsultacjach i wyrazić w nich swoje poglądy. Informacje o celu, 
regułach, przebiegu i wyniku konsultacji muszą być powszechnie dostępne. A każdemu, kto zgłosi 
opinię, udzielona zostanie merytoryczna odpowiedź. Oczywistym staje się prowadzenie konsultacji 
od początku procesu decyzyjnego, w sposób zaplanowany i w oparciu o czytelne reguły. I choć po-
szczególni uczestnicy konsultacji mają prawo przedstawiać swój partykularny interes, to ostateczne 
decyzje podejmowane w wyniku przeprowadzonych konsultacji, powinny reprezentować interes pu-
bliczny i dobro ogólne.

Po tych kilkunastu miesiącach pracy nad „Wspólnym Planem” należy podkreślić, że chcąc skutecznie 
i odpowiedzialnie realizować procesy konsultacyjne urzędnicy i mieszkańcy muszą zgłębić i nauczyć się 
narzędzi partycypacyjnych i technik konsultacyjnych, dzięki którym mogą czynnie rozwijać demokrację 
przestrzenną.

Jednocześnie, podejmowane przez władze samorządowe uchwały dotyczące przestrzeni niosą za sobą 
bardzo rzeczywisty ładunek społeczny oraz konsekwencje dla samorządów. Nie da się ukryć, że decy-
zje te mają realny wpływ na rozwój całej wspólnoty i jakość życia jej mieszkańców. Tym samym doty-
czą wszystkich użytkowników przestrzeni – aktualnych i przyszłych. Włączanie społeczności lokalnej 
w podejmowanie decyzji przestrzennych jest zatem niezbędne.

Proces konsultacyjny powinien być tak zaplanowany, aby w pełni odpowiedzieć na potrzebę konsulta-
cyjną i dotrzeć do osób, na których opinii najbardziej zależy decydentom.

Jest on tym bardziej wymagający, gdyż takie podejście wymaga przełamania dotychczasowego podej-
ścia do konsultacji społecznych i wyjścia poza schematy konsultacji formalnych, wymaganych przez 
ustawodawcę. Co ważne obydwie drogi konsultacyjne w żaden sposób się nie wykluczają. Wręcz prze-
ciwnie, sprawnie zaplanowane, mogą się idealnie uzupełniać.

Projekt „Wspólny Plan” w swej idei stał się platformą przekazywania wiedzy, mapowania i sieciowania 
urzędników, a także okazją do zweryfikowania jakości prowadzonych działań konsultacyjnych.

Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych powinny być wykorzystane do tego, by dziś lokal-
ną wspólnotę wzmacniać, a planując przyszłość gminy brać odpowiedzialność również za tych, którzy 
są zbyt młodzi, by móc zabrać głos.
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INFO O WISEEUROPA I STABILO

WiseEuropa to niezależny think-tank, specjalizujący się w makroekonomii, polityce gospodarczej, eu-
ropejskiej i zagranicznej. Misją WiseEuropa jest poprawa jakości polityki krajowej i europejskiej oraz 
środowiska gospodarczego przez oparcie ich na rzetelnych analizach ekonomicznych i instytucjonal-
nych, niezależnych badaniach oraz ocenach oddziaływania polityki na gospodarkę. Instytut angażuje 
obywateli, przedsiębiorców, ekspertów oraz twórców polityk publicznych z kraju i zagranicy we wspól-
ną refleksję na temat modernizacji Polski i Europy oraz ich roli w świecie. Celem WiseEuropa jest dzia-
łanie na rzecz aktywnej i zaangażowanej roli Polski w otwartym, zrównoważonym, demokratycznym 
rozwoju Europy. W centrum działalności WiseEuropa jest pobudzanie i inspirowanie debaty publicznej 
na temat przyszłości Polski i Europy.

www.wise-europa.eu

Fundacja Stabilo to organizacja społeczna działająca głównie w obszarze partycypacji obywatelskiej, 
szkoleń i doradztwa. Działamy w sposób ciągły od 15 lat. Zasięg naszej aktywności jest ogólnokrajowy. 
Przestrzeń partycypacji i konsultacji społecznych jest jednym z kluczowych działań, jakimi zajmuje się 
Fundacja Stabilo.
Prowadzimy głównie działania monitorujące, edukacyjne i propagujące procesy partycypacji obywa-
telskiej oraz wpływamy na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczeństwa w życie publiczne. 
Udzielamy doradztwa i wsparcia dla osób chcących założyć organizację pozarządową. Prowadzimy 
szkolenia dla przedstawicieli NGO-sów, urzędników, nauczycieli i młodzieży.
Wspieramy samorządy w konsultacjach społecznych i tworzeniu dokumentów strategicznych.
Wydajemy broszury edukacyjne, np.: Włącznik Obywatelski, Poczuj się pewnie w rozmowie. Savoir-vivre 
wobec osób z niepełnosprawnościami, Planowanie Przestrzenne Dla Każdego. Nasze działania trafiły 
do około 6 tys. odbiorców, zawiązaliśmy blisko 100 partnerstw i zrealizowaliśmy ponad 50 projektów.
Jako eksperci bierzemy udział w debatach publicznych, konferencjach i seminariach.
W trakcie naszej działalności zawiązaliśmy kilkadziesiąt partnerstw z innymi NGO-sami, jednostkami 
samorządu terytorialnego i uniwersytetami.
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