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Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 
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Konsultacje realizowano w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sierpień 2020 

Urząd Gminy Gruta 

 

 

 



 

 

W drugiej połowie 2019 r. Gmina Gruta przystąpiła do konsultacji społecznych 

realizowanych w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu” na które otrzymała wsparcie 

finansowe z Fundacji Stabilo. W celu zachęcenia do udziału jak największej liczby 

mieszkańców, władze Gminy Gruta podjęły decyzję o wykorzystaniu, w większości do tej 

pory nie stosowanych, narzędzi i technik konsultacji. Powołany został zespół do 

przeprowadzenia konsultacji społecznych opracowywanego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Siedzibą prac zespołu jest Urząd Gminy Gruta. Zespół pracował również  

w terenie na poszczególnych etapach konsultacji. 

Konsultacje społeczne to forma partycypacji społecznej w podejmowaniu decyzji odnośnie 

spraw dotyczących danej społeczności. Prowadzenie ich jest korzystne zarówno dla władz, 

jak i dla osób związanych z daną jednostką terytorialną. Po pierwsze pomagają one 

dostosować planowane przez lokalne władze przedsięwzięcie do potrzeb jego użytkowników. 

Po drugie angażują tychże użytkowników w sprawy dla nich istotne, dając im poczucie 

wpływu na podejmowane decyzje, jednocześnie wytwarzając w nich poczucie 

odpowiedzialności za dobro wspólne. 

Proces konsultacji podzielony był na poszczególne etapy: 

1. Diagnoza 

2. Informowanie 

3. Zasięganie opinii 

4. Informacja zwrotna 

5. Ewaluacja  

Głównym celem konsultacji było możliwie szerokie poznanie opinii i preferencji 

mieszkańców gminy i innych grup interesariuszy na temat obszaru objętego planem. 

Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Plemięta oraz Wiktorowo podjęto w 2018 r. 

celem zabezpieczenia interesów mieszkańców umożliwiając im w przyszłości budowę 

budynków mieszkalnych na terenach objętych planem.  



Podstawową kwestią, jaka leżała u podstaw decyzji o przystąpieniu do opracowania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego było umożliwienie wprowadzenia 

zabudowy mieszkaniowej lub zabudowy o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja 

mieszkaniowa, na obszarze położonym w odległości mniejszej od 10-krotności wysokości 

istniejących elektrowni wiatrowych, zlokalizowanych na terenie gminy Gruta oraz gminy 

Radzyń Chełmiński. 

Konsultacje społeczne miały charakter otwarty - do udziału w nich zapraszano wszystkich 

zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców miejscowości objętych opracowywanym 

planem. 

Zastosowane narzędzia i techniki konsultacyjne: 

 Badania ankietowe – ankieta internetowa i ankieta papierowa 

 Punkt konsultacyjny 

 Spotkania konsultacyjne, konkurs plastyczny 

 Geoankieta 

 Narzędzie internetowe IT 

Proces konsultacji społecznych poprzedzony został działaniami informacyjnymi 

i promocyjnymi – opracowano identyfikację wizualną procesu konsultacji (logotyp) oraz 

materiały promocyjne (plakaty). 

Przebieg poszczególnych wydarzeń konsultacyjnych 

 Ankieta była narzędziem służącym pozyskaniu opinii społeczności lokalnej na temat 

poddany pod konsultacje. Na potrzeby prowadzonego procesu konsultacyjnego 

wprowadzono papierową wersję ankiety oraz ankietę dostępną w Internecie. 

Ankietę internetową wypełniły 23 osoby, a papierową 37 osób. W przeważającej części 

ankietę wypełnili mieszkańcy terenów objętych planem, tj. Wiktorowa i Plemiąt. Większość 

osób biorących udział w badaniu stanowiły kobiety, a przeważającą grupa wiekowa to 21-60 

lat. Osoby objęte badaniem co do zasady opowiedziały się, że w obecnym zagospodarowaniu 

terenu należy polepszyć dojazd, oświetlenie i zadbać o wygląd tej części gminy. Osoby te 

jednocześnie zwróciły uwagę, że Gmina/wskazany obszar powinna rozwijać się w kierunku 

rolnictwa, turystyki i rekreacji oraz mieszkalnictwa. 



 Punkt konsultacyjny - narzędzie, które zapewnia „wyjście konsultacji” z urzędu 

i „wejście” w obszar, który np. podlega planowaniu przestrzennemu.  

Punkty konsultacyjne pojawiły się podczas dwóch największych imprez kulturalno-

rozrywkowych na terenie gminy Gruta – uroczystości Dożynkowych 2019 oraz Inscenizacja 

Militarna w Annowie. W czasie imprez rozstawiony został namiot wraz  

z krzesłami, stołami, kącikiem zabaw dla dzieci, strefą relaksu. Zapewniona została opieka 

dla najmłodszych, w czasie gdy osoby dorosłe mogły zapoznać się z tematem konsultacji 

społecznych i uzupełniały ankietę; zapewnione zostało również wsparcie dla osób starszych 

przy wypełnianiu ankiety. 

W Urzędzie Gminy Gruta powstał stały punkt konsultacyjny, otwarty w godzinach pracy 

Urzędu, dzięki czemu stworzone zostały dodatkowe okoliczności dla osób, które będąc 

w urzędzie przy okazji innych spraw urzędowych mogły złożyć wniosek do oznaczonej urny 

umieszczonej na parterze przy punkcie informacyjnym, jak również uzyskać wszelkich 

informacji bezpośrednio od członków zespołu ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych. 

 

 Spotkania konsultacyjne  

W czasie trwania projektu w październiku i grudniu 2019 r. odbyły się dwa spotkania 

z mieszkańcami w świetlicach wiejskich (świetlica wiejska w Wiktorowie oraz świetlica 

wiejska w Plemiętach). W spotkaniach wzięło udział łącznie 35 osób.  Biorący udział 

w spotkaniach urbanista, który opracowuje projekt, na bieżąco omawiał istotę oraz 

możliwości miejscowego planu zagospodarowania. Moderatorem spotkań w świetlicach 

wiejskich był członek zespołu ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych. 

 Konkurs plastyczny 

Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy plastycznej na temat „Moja Gmina/Moja 

Miejscowość w przyszłości”. Celem konkursu jest zaangażowanie najmłodszych 

mieszkańców Gminy Gruta w procesy kreowania polityki przestrzennej i społecznej oraz 

identyfikowanie ze swoim miejscem zamieszkania, kształtowanie zainteresowań architekturą 

i urbanistyką w najbliższym otoczeniu. Prace konkursowe miały mieć związek z obszarem 

Gminy Gruta, jako miejscem zamieszkania i/lub edukacji uczestników oraz nawiązywać do 



tematyki związanej z planowaniem przestrzennym. W wyznaczonym terminie wpłynęło 13 

prac plastycznych. 

 Geoankieta 

Jest platformą internetową, która stwarza łatwą i szybką możliwość wyrażenia personalnych i 

anonimowych opinii na temat ściśle określonego terenu, który jest podmiotem procesu 

planistycznego. Jako narzędzie konsultacyjne, przeniesione do przestrzeni wirtualnej, służy 

zebraniu doświadczeń i wizji dotyczących danego obszaru. Geoankieta, jako narzędzie 

internetowe, pozwala dotrzeć do dużej ilości użytkowników, pozwalając wypowiedzieć się o 

konsultowanej przestrzeni.  Geoankieta udostępniona była w okresie wrzesień 2019 – styczeń 

2020. Po wejściu na stronę www.gruta.pl odbiorca zobaczył ikonę do wypełnienia geoankiety, 

po jej kliknięciu przekierowany został bezpośrednio do lokalizacji będących przedmiotem 

konsultacji społecznych. 

 Narzędzie IT – innowacyjne narzędzie do przeprowadzenia konsultacji społecznych. 

Aplikacja udostępniona była w miesiącach maj – czerwiec 2020 i służyła zebraniu wniosków 

na temat objęty konsultacjami. W wyznaczonym terminie wpłynęło 14 opinii dotyczących 

przedmiotu konsultacji. 

Efektem przeprowadzonego procesu konsultacji będzie przedstawienie Gminnej Komisji 

Urbanistyczno – Architektonicznej projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego 

 

http://www.gruta.pl/

