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1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

 

1.1. PLAN SPOTKANIA  

- Powitanie uczestników spotkania, przedstawienie osób biorących udział w 
spotkaniu.  

- Dłuższe wprowadzenie do tematu oraz omówienie wyzwań przed jakimi stoi 
Gmina Dąbrowa, 

- Omówienie podstawowych uwarunkowań prawnych związanych z 
procedurą i zasadami uchwalania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, oraz rozwiązań jakie zostały zastosowane w tym projekcie 
planu oraz ich ewentualnych skutków dla mieszkańców, 

- Podsumowanie i zakończenie spotkania oraz krótkie omówienie dalszych 
prac i spotkań związanych z dokumentem.  

 
Celem spotkania konsultacyjnego było zapoznanie mieszkańców z przygotowanym 
projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości 
Narok a mieszkańcy w trakcie spotkania mogli się zapoznać oraz zadawać pytania, 
dotyczące przygotowanego do dalszej procedury dokumentu.  
 

1.2. INFORMACJA  

Mieszkańcy Naroka zostali poinformowani o spotkaniu w bardzo szeroki sposób. 
Przeprowadzona została publikacja informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy 
oraz w mediach społecznościowych oraz rozwieszenie plakatów na tablicach 
ogłoszeń zlokalizowanych na obszarze opracowania.  
 
Informacja na stronie gminy  
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Informacja w mediach społecznościowych 
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1.3. PRZEBIEG SPOTKANIA 

1.3.1. MIEJSCE SPOTKANIA  

 

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną, uczestnicy zostali zaproszeni na 

spotkania wirtualne w trybie ONLINE.  

Spotkanie odbyło się 18 grudnia 2020 r. o godzinie 10.30 za pomocą środków 

porozumiewania się na odległość.  
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Spotkanie konsultacyjne jest ostatnim etapem konsultacji społecznych prowadzonych 

przez gminę w ramach projektu grantowego „PRZESTRZEŃ GMINNA – LOKALNA 

WARTOŚĆ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020 w procesie tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

na obszarze Gminy Dąbrowa we wsi Narok. 

 

1.3.2. UCZESTNICY SPOTKANIA  

 

W spotkaniu wzięło udział 28 osób (mieszkańcy i osoby zainteresowane),  

W spotkaniu brali udział :  

Zastępca Wójta Pan Marcin Oszańca, 

Pani Maria Śmigielska sołtys wsi Narok 

Pani Maria Sikora - radna ze wsi Narok 

Na spotkaniu obecni byli projektant planu miejscowego Pan Paweł Niemiec oraz Pani 

Joanna Świtlińska-Robutka, prowadząca spotkanie.  

1.3.3. PRZEBIEG SPOTKANIA 

 

Spotkanie rozpoczął Zastępca Wójta Pan  Marcin Oszańca, który powitał 

uczestników spotkania, przedstawił osoby zaangażowane i zachęcił do aktywnego 

uczestnictwa, dziękując także za uczestnictwo i zachęcając mieszkańców  

do aktywnego formułowania swoich oczekiwań. Umożliwiono mieszkańcom 

zadawanie pytań w formie live chat. Z tej formy komunikacji skorzystało 7 osób.  
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Następnie Pani Joanna Świtlińska-Robutka, przedstawiła zarys spotkania  

i przystąpiła do prezentacji projektu planu. Przedstawione zostały podstawowe 

informacje czym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jakie są 

uwarunkowania formalno-prawne jego sporządzenia, jak wygląda procedura jego 

uchwalania, w dalszej części prezentacja dotyczyła rozwiązań projektowych 

zawartych w projekcie planu. Projekt planu dostępny był przed spotkaniem na stronie 

internetowej gminy, wobec powyższego mieszkańcy mieli okazję zapoznać się z jego 

założeniami. Żaden z mieszkańców nie skorzystał z możliwości przesłania pytań 

drogą elektroniczną do udostępnionego projektu planu. Omówiony został również 

możliwy udział mieszkańców w procesie uchwalania takiego dokumentu oraz jego 

powiązanie z dokumentem kierunkowym jakim jest studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.  
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W trakcie dyskusji nad projektem podniesione zostały następujące kwestie: 

wnioskowane nowe tereny pod zabudowę mieszkaniową lub mieszkaniowo-

usługową, lokalizacja lub rozbudowa usług ogólnospołecznych remiza OSP, 

przychodnia zdrowia, realizacja terenów zielonych w tym spacerowych. Kwestia 

" zasięgu" terenów przeznaczonych pod zabudowę w planie miejscowym - 

wynikająca w tym przypadku z dokumentu nadrzędnego czyli studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Padły pytania czy gmina 

zamierza zmieniać obecnie obowiązujące studium i w jakim terminie, ze względu na 

zainteresowanie mieszkańców terenami budowlanymi w tzw. drugiej linii zabudowy. 

Pytania dotyczyły także możliwych form dachu jaki mogą być lokalizowane na tym 

terenie oraz zasięgów stref ochrony konserwatorskiej. Poruszona była kwestia 

rewitalizacji alei lipowej. Kwestia zagospodarowania terenów rolnych ( jakie 

inwestycje są tam dopuszczone). Ważne dla mieszkańców było wskazanie 

orientacyjnego dalszego harmonogramu prac planistycznych. Udział Zastępcy Wójta 

w spotkaniu generował oczywiście także inne poruszane tematy nie będące 

przedmiotem tego spotkania i nie związane bezpośrednio z planem miejscowym. 

Moderowanie spotkania wiązało się z zebraniem wniosków mieszkańców jak i 

zaangażowanie uczestników spotkania do dyskusji na temat potrzeb, pomysłów i 

rozwiązań jakie mogą być później wskazane w dokumencie planistycznym.  

 

1.3.4. WNIOSKI ZE SPOTKANIA 

 

Pojawiające się uwagi i pytania:  

- lokalizacja lub rozbudowa usług ogólnospołecznych - remiza OSP, 

przychodnia zdrowia,  

- realizacja terenów zielonych w tym spacerowych  

- rozszerzenie form stosowanych dachów ( w tym dachów płaskich)  

- zlokalizowanie dodatkowych terenów mieszkaniowych ( zmiana studium 

uwarunkowań i kierunków)  

- pojawiające się uwagi i pytania dotyczyły w większości konkretnych działek 

właścicieli, w zakresie możliwości ich zagospodarowania  

- dalszego prowadzenia procedury planistycznej. 
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2. PODSUMOWANIE 

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców w proces planistyczny możliwe jest budowanie 

poczucia współodpowiedzialności za otaczającą nas przestrzeń, która ma 

bezpośredni wpływ na wszystkie sfery życia codziennego takie jak: miejsce 

zamieszkania, pracy, spędzania wolnego czasu, komunikacji, dostępu do usług. 

 Wnioski ze spotkania zostały przekazane projektantowi miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego.   

 

 

 

 

 

Niniejszy raport nie mógłby powstać gdyby nie zaangażowanie i pomoc aktywnych mieszkańców Naroka 

oraz wszystkich zaangażowanych pracowników Urzędu Gminy w Dąbrowie. Chcielibyśmy serdecznie 

podziękować za poświęcony czas i wspólną pracę.  

 

 

Opracowała: Joanna Świtlińska-Robutka 


