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1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

1.1 PLAN PUNKTU KONSULTACYJNEGO  

 
Celem punktu konsultacyjnego było otrzymanie od mieszkańców informacji zwrotnej  

i wskazania potrzeb mieszkańców, ich odczuć oraz oczekiwań, które będą podlegały 

dalszej analizie oraz próbie uwzględnienia w dokumencie jakim jest miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego. 

Utworzenie punktu konsultacyjnego miało na celu umożliwienie aktywnego 

uczestnictwa w konsultacjach wszystkim mieszkańcom w dogodnym dla nich czasie. 

Głównym celem przeprowadzonych konsultacji w punkcie konsultacyjnym było 

umożliwienie mieszkańcom zapoznania się z rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  Koordynator mógł na 

bieżąco wspomóc mieszkańców w zapoznaniu się z projektem, odpowiedzieć na 

pytania, jak również udzielić niezbędnych informacji w zakresie proponowanych 

ustaleń planu. Celami pobocznymi było informowanie i zwiększenie świadomości 

mieszkańców w zakresie etapów procedury uchwalania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, jak również praw właścicieli terenów czy innych 

mogących składać uwagi do projektu planu.  

 

1.2 INFORMACJA  

 
Mieszkańcy zostali poinformowani o punkcie konsultacyjnym 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 oraz  na tablicach 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dąbrowie. Informacja została również wysłana 

aplikacją mobilną Gminy Dąbrowa.  

W trakcie spotkania uczestnicy otrzymali broszury w języku niespecjalistycznym 

tłumaczące istotę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.  
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1.3 PRZEBIEG SPOTKAŃ W PUNKCIE KONSULTACYJNYM  

 

1.3.1 MIEJSCE SPOTKAŃ 

Spotkania odbyły się w dniach od 22.03.2021 r. do 26.03.2021 r. w Urzędzie Gminy 

w Dąbrowie przy ul. Ks. Józefa Sztonyka 56, w pokoju nr 108.   

 

1.3.2 UCZESTNICY PUNKTU KONSULTACYJNEGO  

W spotkaniach w punkcie konsultacyjnym  wzięło udział 17 osób.  

Gośćmi w punkcie konsultacyjnym byli przede wszystkim właściciele działek 

zlokalizowanych na obszarze opracowywanego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego.  

Punkt konsultacyjny prowadzony był przez pracownika Urzędu Gminy w Dąbrowie 

posiadającego odpowiednie kwalifikacje Panią Michaelę Paniczek inspektora ds. 

gospodarki przestrzennej i koordynatora projektu. Udzielone zostały 

zainteresowanym wyczerpujące informacje na temat projektu planu.  

 

1.3.3 PRZEBIEG SPOTKANIA W PUNKCIE KONSULTACYJNYM 

 

 

Każdy z uczestników mógł zapoznać się z koncepcją miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego.  

W trakcie spotkania w punkcie konsultacyjnym osoby zainteresowane były przede 

wszystkim przeznaczeniem konkretnych działek w projekcie miejscowego planu jak 

również szczegółowymi ustaleniami projektu planu.  

Do dyspozycji uczestników konsultacji były mapy w wersji papierowej, materiały 

informacyjne oraz mapy w wersji elektronicznej z możliwością podglądu każdej 

działki znajdującej się w obrębie opracowania. Zainteresowane osoby  otrzymały 

wydruk z mapą projektu planu.  

Wnioski i uwagi zebrane w trakcie pracy punktu zostały przekazane projektantowi 

planu.  
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2.  PODSUMOWANIE 

Podsumowując informacje zebrane w punkcie konsultacyjnym okazuje się, że 

mieszkańcy byli żywo zainteresowani przyszłym zagospodarowaniem miejscowości. 

Mieszkańcy Naroka silnie identyfikują się z miejscem, które zamieszkują, i czują się 

za nie odpowiedzialni. Przekłada się to na ich zaangażowanie w bieżące 

funkcjonowanie wsi oraz w proces kreowania wizji jej przyszłego rozwoju. Punkt 

konsultacyjny spotkał się z pozytywnym przyjęciem, okazał się być dobrym miejscem 

do rozmowy i stanowił wartościowy wstęp do dalszej dyskusji na temat polityki 

przestrzennej. Ze względu na duże zainteresowanie problematyką planowania 

przestrzennego można spodziewać się w całym procesie sporządzania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego aktywności mieszkańców adekwatnej do 

rangi tego dokumentu. Należy spodziewać się, że w kolejnych etapach 

zainteresowanie będzie się jeszcze zwiększało i przede wszystkim będzie 

przekładało się na konkretne rozwiązania. Możliwość partycypacji społecznej już od 

początku procedury przyczyni się do wzrostu świadomości mieszkańców w zakresie 

planowania 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: Michaela Paniczek  


