
 
 

 
RAPORT ZE SPOTKANIA OTWARTEGO 

DOTYCZĄCEGO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
WSI GRĘZÓW, BROSZKÓW I CZĘŚCI WSI POLAKI, 

GMINA KOTUŃ 
 
 
Spotkanie otwarte z mieszkańcami zostało przeprowadzone w Urzędzie Gminy w Kotuniu w dniu 
20 października 2017r w godzinach 15.00  - 18.00  
 
Osoby prowadzące konsultacje: 
Ekspert z zakresu planowania przestrzennego: Jolanta Branowska, gościnnie w spotkaniu 
uczestniczył projektant planu zagospodarowania: Karol Zalewski.  
Moderator spotkania: Mariusz Bekasiak 
Ze strony Urzędu Gminy Kotuń w spotkaniu konsultacyjnym uczestniczył Kierownik Referatu Rozwoju 
Gminy Daniel Polkowski. 
 
Liczba uczestników spotkania – 40 osób 
 
Spotkanie otwarte – przebieg: 
  Spotkanie z osobami zainteresowanymi zostało przeprowadzone w formie dyskusji 
moderowanej. Najważniejszą rolę podczas spotkania odegrała osoba prowadząca – moderator, która 
czuwała nad płynnością dyskusji. Ekspert ds. planowania przestrzennego i projektant planu 
zapewniali wiedzę merytoryczną na temat tworzenia planów miejscowych oraz rozwiązań przyjętych 
w przygotowywanym planie zagospodarowania. W spotkaniu mogły uczestniczyć wszystkie osoby 
zainteresowane: mieszkańcy, właściciele gruntów, przyszli inwestorzy. 

Po przedstawieniu osób prowadzących i tematu spotkania otwartego z zebranymi osobami, 
Pani Jolanta Branowska (ekspert ds. planowania przestrzennego), podczas swojej prezentacji, 
przybliżała koncepcję zagospodarowania przestrzennego wsi . Stanowiło to swojego rodzaju 
szkolenie wprowadzające uczestników w problematykę tworzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Gręzów, Broszków i części wsi Polaki. Umożliwiono osobom 
zainteresowanym merytoryczne zapoznanie się z projektem planu na etapie jego tworzenia.  

 



 
 
 
 
 Celem spotkania otwartego było zaprezentowanie przybyłym mieszkańcom wstępnego 
projektu Planu Zagospodarowania, który powstał w oparciu o składane dotychczas wnioski – drogą 
elektroniczną (za pośrednictwem platformy konsultacyjnej www.konsultacje.kotun.pl lub e-mail), 
składanych na spotkaniach konsultacyjnych i warsztatach we wsiach Gręzów, Broszków i Polaki oraz 
w formie papierowej w Urzędzie Gminy. W sumie wpłynęło 109 wniosków. Jedna z prezentowanych 
map w skali 1:5000 zawierała graficzne przedstawienie składanych wniosków przyporządkowanych 
do konkretnych działek i terenów oznaczonych na mapie. Druga mapa, również w skali 1:5000,  
przedstawiała wstępny projekt Planu Zagospodarowania ukazujący już szersze granice 
zagospodarowania terenów, elementy infrastruktury, komunikacji, usług i przestrzeni publicznych. 
Prezentowane było również powiększenie fragmentu mpzp z przebiegiem projektowanej autostrady 
A2 we wsiach Gręzów i Broszków (węzeł i MOP) oraz obecnie obowiązujące Studium.  
 Po wstępie Pani projektant przedstawiła informacje dotyczące procedur i terminów 
obowiązujących w procesie tworzenia tego konkretnego planu. Mieszkańcy byli informowani o 
ogólnym charakterze działań i projektowanej strategii rozwoju gminy i zmian również w odniesieniu 
do dyskusji i wniosków prezentowanych podczas wcześniejszych spotkań konsultacyjnych i spotkań 
warsztatowych. Wnioski, które były składane podczas całego założonego w harmonogramie czasu 
były omawiane, także motywowane było ich wykorzystanie lub ich odrzucenie. W dalszej części 
spotkania uczestniczący  mieszkańcy mieli czas na zapoznanie się z prezentowanym projektem planu. 
Sprawdzali czy zmiany proponowane w projekcie są zgodne z ich wnioskami, czy ich wnioski zostały 
uwzględnione. W czasie przerwy wywiązywały się rozmowy kuluarowe pomiędzy mieszkańcami jak i 
mieszkańców z projektantami i przedstawicielem Gminy.  
                 Następnym etapem spotkania była publiczna dyskusja -  składanie uwag, zapytań, 
wniosków, które to były zapisywane jednocześnie na planszach. Wpłynęło w sumie 21 zapytań.  
Zdjęcia z zapisanych kart z wniosków/uwag/pytań publicznych prezentujemy poniżej: 
 

 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 

Często były to konkretne zapytania dotyczące wcześniejszych wniosków. Po wyczerpaniu wszystkich 
zapytań z sali, eksperci odpowiadali na wszystkie kolejne pytania. Osoba, która zadała pytanie często 
uszczegółowiała je podczas publicznej rozmowy z ekspertem, który następnie  odnosił się publiczne 
do niego. Wszyscy mieszkańcy z zainteresowaniem przysłuchiwali się dyskusji i z zaangażowaniem w 
niej uczestniczyli. Często pytania stawiane przez  uczestników debaty publicznej  
dotyczyły projektowanej autostrady i działań z tym związanych odnośnie terenów zajmowanych pod 
jej budowę. Część mieszkańców mogła po debacie  zweryfikować wcześniej składane wnioski oraz 
inni mogli złożyć nowe w terminie do końca października. 
         Spotkanie konsultacyjne było prowadzone tak by zachęcić do dyskusji i wymiany zdań jak 
największą liczbę przybyłych osób. Wśród uczestników były osoby bezpośrednio związane z 
obszarami podlegającymi zmianom, byli sąsiadami tych terenów bądź po prostu mieszkańcami 
odpowiedniej wsi, którzy chcieli dowiedzieć się czegoś więcej o planach rozwoju i inwestycji na 
terenie wsi i gminy.   Wśród tych osób znaleźli się także przyszli inwestorzy terenów i przedsiębiorcy. 
Dzięki temu wywiązywała się  rozmowa również pomiędzy samymi mieszkańcami i zadawano 
konkretne pytania skierowane do ekspertów uczestniczących w spotkaniu. Uczestnicy mieli 
możliwość wglądu i zweryfikowania swoich opinii w oparciu o  wczesną wersję projektu planu. 
 Wejście do Urzędu Gminy w Kotuniu, w którym odbywało się spotkanie otwarte, jest 
przystosowane dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się. Osoby czuwające nad przebiegiem 
spotkania miały za zadanie pomagać osobom z niepełnosprawnościami w dostaniu się do miejsca 
spotkania i w uczestniczeniu w nim. 
        Spotkanie otwarte spełniło swoją funkcję prezentacyjno - informacyjną. Mieszkańcy obecni na 
spotkaniu byli bardzo zadowoleni z formuły przeprowadzonych konsultacji do tej pory i obecnego 
spotkania, podkreślając, że pierwszy raz mają odczucie prawdziwego uczestniczenia w procesie 
projektowym dokumentu, który jest ważny dla nich jak i Gminy.  

Raport opracował 
Mariusz Bekasiak 


