
 
 

 

 

RAPORT Z WARSZATÓW KONSULTACYJNYCH - WORLD CAFE 

DOTYCZĄCYCH ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO WSI GRĘZÓW, BROSZKÓW I CZĘŚCI WSI POLAKI, 

GMINA KOTUŃ 

 

 

Warsztaty konsultacyjne zostały przeprowadzone w trzech miejscowościach, w trzech, kolejnych 
dniach: 

 17.07.2017 dla mieszkańców wsi Gręzów. Liczba uczestników - 37 

 18.07.2017 dla mieszkańców wsi Broszków. Liczba uczestników - 22 

 19.07.2017 dla mieszkańców wsi Polaki. Liczba uczestników - 28 
Przewidziane godziny warsztatów w każdej z wyżej wymienionych wsi: 18.00- 21.00  
 
Osoby prowadzące konsultacje: 
Ekspert z zakresu planowania przestrzennego: Jolanta Branowska, gościnnie w spotkaniach 
uczestniczył projektant planu zagospodarowania:  Karol Zalewski. 
Moderator spotkania: Mariusz Bekasiak 
Ze strony Urzędu Gminy Kotuń w spotkaniu konsultacyjnym uczestniczyli pracownicy odpowiedzialni 
za realizację konsultacji: Maciej Pieczara i Tomasz Kuć. 
 

Warsztaty konsultacyjne – cele i opis zastosowanej techniki: 

Spotkania warsztatowe miały na celu przybliżenie tematyki planowania przestrzennego ze 

strony praktycznej. Warsztaty były nakierowane na wspólne tworzenie planu oraz uświadomienie, że 

infrastruktura jest niezbędna do funkcjonowania terenów i podnosi ich wartość i walory użytkowe. 

Warsztaty miały przygotować uczestników do złożenia bardziej merytorycznych wniosków do planu. 

Sesje warsztatowe miały również na celu zwiększenie zaangażowania mieszkańców we współpracę z 

Gminą w sprawach ważnych dla wspólnoty. Dodatkowo gmina mogła przekazać wizję rozwoju 

terenów i przedyskutować sprawy problemowe. 

Podczas warsztatów wskazywane były kierunki proponowanych zmian zagospodarowania dla 

wsi Gręzów, Broszków i Polaki, możliwości i ograniczenia rozwoju wynikające z obowiązujących  

przepisów planowania przestrzennego oraz uwarunkowań merytorycznych zawartych w 

obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kotuń. 

Zebranym zainteresowanym osobom zaproponowano bezpośrednie projektowanie konkretnych 

rozwiązań, m.in. projektowanie przebiegu nowych dróg lub korektę tras dróg już zaplanowanych w 



 
obowiązującym MPZP lub wskazywanie terenów do zmiany przeznaczenia w planie. Uczestnikom 

zapewniono wsparcie merytoryczne specjalistów z zakresu planowania przestrzennego.  

Materiały wykorzystane podczas warsztatów to wydruki map w skali 1:2000 z naniesionymi: 

zmianami przeznaczenia terenów wskazanymi w Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego oraz przebiegiem dróg projektowanych w obowiązującym 

Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.  Dodatkowo na sali, gdzie odbywały się 

warsztaty, były umieszczone, jako materiały pomocnicze, rysunki obowiązującego planu  i rysunki 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy oraz załącznik 

graficzny Ekofizjografii do projektu „nowego” planu - mapa w skali 1:5000. Przygotowane zostały 

legendy z oznaczeniami użytymi w opracowaniach graficznych i były dostępne przy każdym z 

tematycznych stolików. Dla potrzeb przeprowadzenia warsztatów konsultacyjnych stworzono cztery 

stoliki tematyczne: 

1. TERENY USŁUG PUBLICZNYCH  
2. TERENY ZABUDOWY PRODUKCYJNEJ I PRODUKCYJNO- USŁUGOWEJ 
3. KOMUNIKAC JA W TERENACH MIESZKANIOWYCH I USŁUGOWYCH Z ZABUDOWĄ 

MIESZKANIOWĄ 
4. INFRASTRUKTURA 

Zgodnie z kanonem techniki World Cafe każda z grup  podejmowała wspólną rozmowę  kolejno przy 

każdym z czterech przygotowanych stolików tematycznych – osoby uczestniczące w dyskusji przy 

jednym stoliku przenosiły się po upływie określonego czasu do następnego stolika tematycznego. 

Przewidziany czas na dyskusję przy każdym ze stolików określono na 30min. Na zakończenie każdego 

z warsztatów dokonano podsumowania.  

Efektem końcowym rozmów i dyskusji prowadzonych podczas warsztatów były wnioski 

składane w formie tekstowej i graficznej. Do ich analizy merytorycznej wzięto następujące kryteria: 

 treść wniosku mieści się w zakresie problematyki planów miejscowych, co pozwoli na 

rozpatrzenie w procedurze i ewentualne dokonanie odpowiednich ustaleń w projekcie planu; 

 treść wniosku mieści się w zagadnieniach będących w kompetencji Gminy, co pozwoli na 

ewentualne rozwiązanie problemu w innych procedurach administracyjnych; 

 wniosek dotyczy: 

 interesu wspólnoty lokalnej,  

 interesu szerszej społeczności, 

 interesu właściciela nieruchomości 

 

Organizatorzy zapewnili drobny katering w postaci napojów i słodkich przekąsek dla 

rozluźnienia atmosfery podczas dyskusji nad propozycjami do planu zagospodarowania.  

 

 

 



 
Warsztaty konsultacyjne – przebieg konsultacji i analiza wniosków pozyskanych podczas 

warsztatów 

Wieś Gręzów 
 

Warsztaty zgromadziły dużą 

liczbę zainteresowanych, którzy 

bardzo aktywnie podchodzili do 

planowania przestrzeni wspólnych. 

Podnosili problemy, które 

towarzyszą im na co dzień jako 

mieszkańcom i użytkownikom tych 

terenów.  Mieszkańcy uczestniczący 

w warsztatach często zadawali 

pytania dotyczące ich własnych 

działek. Pytania dotyczyły 

możliwości zmiany przeznaczenia 

terenu bądź rozszerzenia już 

oznaczonych w Studium 

Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego. 

Interesowali się również 

przebiegiem autostrady i granicami 

wykupu części lub całości działek 

będących w ich własności. Podjęta 

była rozmowa odnośnie 

konkretnych działek i występujących 

tam złóż do wydobycia. Stwarzałoby 

to możliwość tworzenia również 

dodatkowych miejsc pracy. 

Zebrani wskazywali podczas rozmów możliwość zagospodarowania terenów 

powyrobiskowych znajdujących się na terenie wsi i przeznaczenie ich na tereny rekreacyjne. Inne 

obszary były wskazywane jako te do stworzenia w ich granicach przestrzeni wspólnej dla 

mieszkańców- amfiteatru, siłowni na świeżym powietrzu.  Wskazywano również potrzebę 

uporządkowania obszaru przy sklepie i znajdującego się tam zbiornika przeciwpożarowego, 

zaproponowano fontannę i ławki, obszar jako teren rekreacyjny. 

 

 



 
Ponadto mieszkańcy rozmawiali o problemach jakie powoduje wysoki poziom wód wiosną 

przy niektórych ulicach wskazanych nazwami. Wnoszono potrzebę utwardzenia ulic i właściwego 

oznakowania skrzyżowań. Wnioskowano o umieszczenie chodnika przy wskazanych we wnioskach 

ulicach (ul. Zacisznej i 

Spacerowej), oświetlenia dróg 

bocznych (Kolejowej, Północnej, 

Polnej, Południowej, Akacjowej). 

W trakcie rozmowy również 

podniesiono temat przejść dla 

pieszych na drodze krajowej oraz 

oznaczenie lub stworzenie pasa 

do skrętu z tejże ulicy na ulicę 

Kolejową. Wskazano również 

konkretne miejsca gdzie powinno 

się dodać progi zwalniające a 

gdzie nie powinno ich być. 

Analiza wniosków do planu: 

W czasie warsztatów wpisano 36 wniosków wskazanych i zilustrowanych na mapach.  

- 19 wniosków dotyczyło zagadnień z zakresu planowania przestrzennego i problemów możliwych do 

rozwiązania w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

- 17 wniosków dotyczyło problemów nie związanych z planem miejscowym; możliwych do 

przeanalizowania w innych procedurach administracyjnych. 

Z 36 wszystkich wniosków 19 dotyczyło interesów lokalnej wspólnoty – ulicy, wsi lub interesu szerszej 

społeczności np. wszystkich kierowców przejeżdżających drogą; 17 zaś wniosków interesu właściciela 

nieruchomości. 

 

Przy poszczególnych stolikach tematycznych zestawienie wniosków przedstawia się następująco: 

TERENY USŁUG PUBLICZNYCH 

Wpisano 4 wnioski. Obejmowały one trzy tereny będące własnością wspólnoty wsi. Wskazano 

przeznaczenie terenów: sport (boisko), szeroko pojęta rekreacja i wypoczynek, usługi gastronomiczne. 

Jest możliwość rozpatrzenia wnioskowanych ustaleń przy sporządzaniu projektu planu. 

 

TERENY ZABUDOWY PRODUKCYJNEJ I PRODUKCYJNO-USŁUGOWEJ 

Wpisano 9 wniosków. 4 z nich dotyczyły zmiany przeznaczenia terenu lub powiększenia terenu o danej 

funkcji; 2 wnioski przebiegu fragmentu dróg wewnętrznych oraz 3 wnioski innej tematyki. Jeden 

wniosek określał problem poza możliwością rozwiązania go w planie miejscowym (wykup działek pod 

projektowaną autostradę). Wszystkie wnioski dotyczyły interesu właścicieli nieruchomości. 

 

KOMUNIKACJA W TERENACH MIESZKANIOWYCH I USŁUGOWYCH Z ZABUDOWĄ MIESZKANIOWĄ 

Wpisano 11 wniosków. 6 z nich dotyczyło zmiany przebiegu lub ustaleń dotyczących dróg; 1 zmiany 

przeznaczenia terenu. 4 wnioski określały problem poza możliwością rozwiązania go w planie 

miejscowym (między innymi wykup działek pod projektowaną autostradę). 4 wnioski dotyczyły 

interesu wspólnoty; pozostałe interesu właścicieli nieruchomości. 



 
 

INFRASTRUKTURA 

Wpisano 12 wniosków. Wszystkie dotyczyły interesu wspólnoty lokalnej lub szerszej społeczności i 

problemów poza możliwością rozwiązania go w planie miejscowym (np. przejścia dla pieszych, 

oświetlenie ulic, wybudowanie przepustów). 

 

W czasie trwania warsztatów i we wskazanym późniejszym okresie złożono do Gminy 17 pism 

(wniosków) do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gręzów, Broszków i części 

wsi Polaki dotyczących terenu wsi Gręzów. W kilku przypadkach treść jednego pisma zawierała kilka 

wniosków. Dwa pisma podnosiły problemy poza możliwością rozwiązania ich w planie miejscowym 

(doprowadzenie wodociągu do działki, wybudowanie przepustów). W pozostałych 15 pismach 11 

wniosków dotyczyło zmiany przeznaczenia terenu, 6 zmiany lub wyznaczenia przebiegu drogi, 4 innych 

zagadnień. Wnioski zawarte w tych pismach będą rozpatrzone przez Wójta Gminy w procedurze 

sporządzania planu miejscowego. 

 

Wieś Broszków 
W trakcie rozmów nad tematem 

terenów zabudowy produkcyjnej i 

produkcyjno usługowej: 

wskazywano na stworzenie 

nowych funkcji usługowo 

handlowych, które mogłyby 

wpłynąć pozytywnie na rozwój wsi 

i zwiększyć dobrobyt jej 

mieszkańców. Proponowane nowe 

funkcje wykorzystałyby nowe 

obszary wsi wskazane w Studium i 

dałyby dodatkowe miejsca pracy i 

być może przyciągnęłyby nowych 

inwestorów, zwiększając atrakcyjność obszarów wsi Broszków.  

W temacie infrastruktura: mieszkańcy wskazali na potrzebę dostępu do Internetu szerokopasmowego 

oraz na potrzebę zaprojektowania gazociągu. 

W temacie komunikacja: mieszkańcy rozmawiali o ścieżkach rowerowych i konieczności utwardzenia  

większości dróg we wsi, likwidacji wskazanych bądź stworzenia nowych jako dojazdowych do posesji. 

Rozmawiano również o potrzebie doprowadzenia komunikacji miejskiej, która mogłaby ułatwić  

dojazd do Siedlec. Wskazywano tutaj na komunikację miejską we wsi Gręzów. 



 
W temacie terenów publicznych: 

mieszkańcy  zwracali uwagę na 

potrzebę stworzenia placu 

rekreacyjno sportowego na 

wolnym powietrzu. Wskazywali 

tutaj okolice parku, który również 

powinien być uporządkowany i na 

którego terenie mogłyby być 

ustawione ławki.  Również 

niektóre osoby wskazywały na 

możliwość zagospodarowani 

parku i jego rewitalizację. W 

przyszłości może nawet 

odbudowę pałacu i stworzenia centrum hotelowo konferencyjnego.  Dającego perspektywy rozwoju 

miejsc pracy dla mieszkańców. Wskazywali na brak placu zabaw dla dzieci, potrzebę stworzenia żłobka 

i przedszkola oraz przychodni lekarskiej. Wnioskowano o remont świetlicy i stworzenie miejsca 

spotkań, kafejki internetowej, świetlicy. 

Analiza wniosków do planu: 

W czasie warsztatów wpisano 

35 wniosków wskazanych i w 

części zilustrowanych na 

mapach.  

- 26 wniosków dotyczyło 

zagadnień z zakresu 

planowania przestrzennego i 

problemów możliwych do 

rozwiązania w projekcie 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego jednak, w 20 z 

nich nie wskazywano terenu do lokalizacji proponowanych obiektów 

- 9 wniosków dotyczyło problemów nie związanych z planem miejscowym; możliwych do 

przeanalizowania w innych procedurach administracyjnych. 

Z 35 wszystkich wniosków 16 dotyczyło interesów lokalnej wspólnoty – ulicy, wsi; 19 zaś wniosków 

interesu właściciela nieruchomości. 

 

Przy poszczególnych stolikach tematycznych zestawienie wniosków przedstawia się następująco: 

TERENY USŁUG PUBLICZNYCH 

Wpisano 11 wniosków. 5 z nich obejmuje teren zabytkowego parku; 6  to wskazanie usług (między 

innymi: przychodnia lekarska, przedszkole), które mogłyby być zlokalizowane we wsi. W parku 

wskazano – uporządkowanie i rewitalizację, remont, odbudowę pałacu, ustawienie ławek. 4 wnioski 

określały problem poza możliwością rozwiązania go w planie miejscowym. Dla 7 jest możliwość 

rozpatrzenia wnioskowanych ustaleń przy sporządzaniu projektu planu. 



 
 

TERENY ZABUDOWY PRODUKCYJNEJ I PRODUKCYJNO-USŁUGOWEJ 

Wpisano 15 wniosków. 2 z nich dotyczyły zmiany przeznaczenia wskazanego terenu lub powiększenia 

terenu o danej funkcji; 13 wniosków to wskazanie rodzajów działalności gospodarczej, która mogłaby 

być zlokalizowana we wsi. Wszystkie wnioski dotyczyły interesu właścicieli nieruchomości oraz są 

możliwe do rozpatrzenia przy sporządzaniu planu. 

 

KOMUNIKACJA W TERENACH MIESZKANIOWYCH I USŁUGOWYCH Z ZABUDOWĄ MIESZKANIOWĄ 

Wpisano 6 wniosków, z czego 4 dotyczyły zmiany przebiegu lub ustaleń dotyczących dróg. 2 wnioski 

określały problem poza możliwością rozwiązania go w planie miejscowym (między innymi 

doprowadzenie komunikacji miejskiej z Siedlec). 3 wnioski dotyczyły interesu wspólnoty; 3 interesu 

właścicieli nieruchomości. 

 

 

INFRASTRUKTURA 

Wpisano 3 wnioski. Wszystkie dotyczyły problemów poza możliwością rozwiązania ich w planie 

miejscowym (np. zapewnienie dostępu do internetu szerokopasmowego). 2 wnioski dotyczyły 

interesu wspólnoty lokalnej, 1 interesu właściciela nieruchomości (doprowadzenie wodociągu do 

działki).  

W czasie trwania warsztatów i we wskazanym późniejszym okresie złożono do Gminy 9 pism 

(wniosków) do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gręzów, Broszków i części 

wsi Polaki dotyczących terenu wsi Broszków. W kilku przypadkach treść jednego pisma zawierała kilka 

wniosków. Wszystkie pisma podnosiły problemy możliwe do rozwiązania w planie miejscowym.  7 

wniosków dotyczyło zmiany przeznaczenia terenu, 4 zmiany lub wyznaczenia przebiegu drogi, 1 innych 

zagadnień. Wnioski zawarte w tych pismach będą rozpatrzone przez Wójta Gminy w procedurze 

sporządzania planu miejscowego. 

 

Wieś Polaki 

Tutaj mieszkańcy wnosili o zakaz 

lokalizowania uciążliwych 

produkcji takich jak chlewnie czy 

kurniki.  Stworzenia pasa zieleni 

jako zapory dla hałasu. Wnosili w 

rozmowach wnioski o 

wprowadzanie produkcji 

okołorolniczych i nieuciążliwego 

przetwórstwa oraz warsztatów 

usługowych. Również konkretni 

właściciele gruntów wnioskowali 

o nie zmieniane ich funkcji. 



 
Infrastruktura: w tym temacie mieszkańcy rozmawiali o problemach zalewania dróg i posesji podczas 

intensywnych opadów deszczu.  Rozmawiali o stworzeniu chodnika przy drodze krajowej oraz 

chodnika , oświetlenia i ścieżki rowerowej  przy drodze do Kotunia oraz skomunikowaniu tejże ścieżki 

rowerowej również z tą w Gręzowie.  Mieszkańcy rozmawiali o bezpieczeństwie dróg i konieczności jej 

poprawy przez wprowadzenie 

progów zwalniających na 

wskazanych odcinkach dróg lub 

doznakowanie ich lustrami 

poprawiających 

bezpieczeństwo. Wskazywali 

również na potrzebę lokalizacji 

dodatkowych przystanków 

autobusowych by skrócić  

istniejące dystanse piesze dla 

mieszkańców.  

Komunikacja była tematem w 

którym mieszkańcy przede 

wszystkim wskazywali na 

konieczność likwidacji 

niektórych dróg umieszczonych 

w obowiązującym Miejscowym 

Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego.  Generalny 

wniosek – za dużo 

doprojektowanych dróg. 

Mieszkańcy wskazywali 

konkretne drogi stanowiące 

problem.  

Usługi publiczne: mieszkańcy 

wskazywali na konieczność 

stworzenia większej  świetlicy w istniejącym budynku. Stworzenia parku fitness, boiska do koszykówki 

i siatkówki oraz toalet publicznych  w okolicach stawu.   

Analiza wniosków do planu: 

W czasie warsztatów wpisano 28 wniosków wskazanych i zilustrowanych na mapach.  

- 19 wniosków dotyczyło zagadnień z zakresu planowania przestrzennego i problemów możliwych do 

rozwiązania w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

- 9 wniosków dotyczyło problemów nie związanych z planem miejscowym; możliwych do 

przeanalizowania w innych procedurach administracyjnych. 

Z 28 wszystkich wniosków 18 dotyczyło interesów lokalnej wspólnoty – ulicy, wsi lub interesu szerszej 

społeczności np. wszystkich kierowców przejeżdżających drogą; 10 zaś wniosków, interesu właściciela 

nieruchomości. 



 
 

Przy poszczególnych stolikach tematycznych zestawienie wniosków przedstawia się następująco: 

TERENY USŁUG PUBLICZNYCH 

Wpisano 7 wniosków. Obejmowały one teren obecnej świetlicy i stawu będący własnością wspólnoty 

wsi. Wskazano uzupełnienie zainwestowania terenu: rozbudowa świetlicy, toalety publiczne, park 

fitness itp. Jest możliwość rozpatrzenia wnioskowanych ustaleń przy sporządzaniu projektu planu. 

 

TERENY ZABUDOWY PRODUKCYJNEJ I PRODUKCYJNO-USŁUGOWEJ 

Wpisano 3 wnioski. 1 z nich dotyczył pozostawienia funkcji części terenu zgodnie z obecnym planem i 

wyrażał interes właściciela nieruchomości; 2 wnioski dotyczyły wprowadzenia zakazu lokalizacji 

kurników oraz innych uciążliwych zapachowo zakładów produkcyjnych i broniły interesu wspólnoty. 

 

KOMUNIKACJA W TERENACH MIESZKANIOWYCH I USŁUGOWYCH Z ZABUDOWĄ MIESZKANIOWĄ 

Wpisano 9 wniosków. 8 z nich dotyczyło zmiany przebiegu lub ustaleń dotyczących dróg; 1 zmiany 

przeznaczenia terenu. Wszystkie wnioski określały problemy możliwe do rozwiązania w planie 

miejscowym i dotyczyły interesu właścicieli nieruchomości. 

 

INFRASTRUKTURA 

Wpisano 9 wniosków. Wszystkie dotyczyły interesu wspólnoty lokalnej lub szerszej społeczności i 

problemów poza możliwością rozwiązania go w planie miejscowym (np. przejścia dla pieszych, 

oświetlenie ulic, wybudowanie przepustów). 

W czasie trwania warsztatów i we wskazanym późniejszym okresie złożono do Gminy 15 pism 

(wniosków) do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gręzów, Broszków i części 

wsi Polaki dotyczących terenu wsi Polaki. W kilku przypadkach treść jednego pisma zawierała kilka 

wniosków. Wszystkie pisma podnosiły problemy możliwe do rozwiązania w planie miejscowym. 8 

wniosków dotyczyło zmiany przeznaczenia terenu, 7 zmiany lub wyznaczenia przebiegu drogi, 1 innych 

zagadnień. Wnioski zawarte w tych pismach będą rozpatrzone przez Wójta Gminy w procedurze 

sporządzania planu miejscowego.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Warsztaty konsultacyjne – podsumowanie 

 

                  Podczas spotkań warsztatowych we wsiach Gręzów, Broszków i Polaki wszyscy zebrani z 

zainteresowaniem włączali się w dyskusję. Niektórzy z nich przychodzili z kartkami z wypisanymi 

pomysłami i uwagami do przedyskutowania na miejscu. Zadawali pytania ekspertom, które dotyczyły 

tylko  ich konkretnych działek i posesji. Chcieli rozwiać swoje wątpliwości dotyczące przeznaczenia ich 

prywatnych działek, lub tych znajdujących się w najbliższym im sąsiedztwie. Jednak w miarę 

upływającego czasu na wspólnych rozmowach tematycznych przy każdym z czterech stolików 

tematycznych uczestnicy zaczynali bardziej wymieniać się pomysłami dochodząc do pewnych 

wniosków, które notowano  jako  proponowane  zmiany do zapisania w nowym Miejscowym  Planie 

Zagospodarowania  Przestrzennego. Zebrane osoby wspólnie dyskutując proponowały działania 

planistyczne, które nie tylko będą miały pozytywny wpływ na ich najbliższe otoczenie ale również 

zaczynały patrzeć szerzej na całość terenu wsi, w której mieszkają, prowadzą działalność gospodarczą 

i której są współgospodarzami. Nasi eksperci przystępnie przybliżając zasady jakimi kieruje się 

planowanie przestrzenne i odpowiadając na bieżące pytania  uczestników rozmów przy stolikach 

tematycznych pomagali w tworzeniu nowych pomysłów, które mogłyby rozwiązać tereny sporne czy 

problemy wskazane przez uczestników. Wspomagali swoją wiedzą i doświadczeniem, a mieszkańcy z 

zainteresowaniem słuchali ich wyjaśnień.  Można powiedzieć, że myśląc poprzez własne problemy, 

które chcieli rozwiązać podczas warsztatów zaczynali myśleć również o swoich sąsiadach i wspólnych 

potrzebach jako społeczności zamieszkującej dany teren. Również pozytywnie postrzegali działania 

planistyczne jako mogące nakreślić  właściwą strategię rozwoju ich wsi i gminy. 

Podsumowując przeprowadzone warsztaty konsultacyjne należy stwierdzić, że osiągnięto 

cele założone podczas planowania techniki.  
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