Raport końcowy z konsultacji społecznych zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Brzeziny obejmującego
teren targowiska miejskiego i jego otoczenia

Konsultacje zrealizowano w ramach projektu
pn. „Przestrzeń dla partycypacji”.

Brzeziny, dnia 12 października 2018 r.
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WSTĘP
W dniach od 31 sierpnia 2018 r. do 21 września 2018 r. odbyły się konsultacje
społeczne dotyczące zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta Brzeziny obejmującego teren targowiska miejskiego i jego otoczenia, nad
którym prace rozpoczęto na podstawie uchwały Nr XXV/164/2016 z dnia 24 czerwca
2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 8
położonych w rejonie ulic: Lasockich, Mickiewicza i Modrzewskiego zmienionej
uchwałami Rady Miasta Brzeziny: Nr XLI/280/2017 z dnia 29 czerwca 2017r.
i Nr L/366/2018 z dnia 28 marca 2018 roku.
Obowiązujące dokumenty planistyczne (studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego) dla terenu objętego projektem dostępne są na stronie internetowej
Urzędu Miasta Brzeziny pod adresem www.bip.brzeziny.pl w zakładce „Plany
i Programy” oraz na portalu mapowym www.mapa.inspire-hub.pl/#/brzeziny.
Konsultacje były organizowane w ramach Projektu „Przestrzeń dla partycypacji”,
do którego Miasto Brzeziny przystąpiło w 2016 r. Zadaniem projektu jest
wspieranie samorządów w konsultowaniu dokumentów planistycznych przy
aktywnym udziale mieszkańców. Z Miastem Brzeziny współpracowali eksperci
z Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Fundacji Napraw Sobie
Miasto.
Konsultacje miały charakter otwarty - do udziału w nich zaproszono wszystkich
zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców Miasta Brzeziny,
przedsiębiorców, osoby robiące zakupy na rynku, radnych, organizacje
pozarządowe, wspólnoty mieszkaniowe, lokalne grupy dyskusyjne itp. czyli
wszystkich zainteresowanych.
Organizatorem konsultacji był Burmistrz Miasta Brzeziny Pan Marcin Pluta,
który powierzył przeprowadzenie konsultacji Wydziałowi Rozwoju, Infrastruktury
i Mienia Urzędu Miasta Brzeziny i powołał zarządzeniem Nr 116/2018 z dnia
20 sierpnia 2018r. zmienionym zarządzeniem Nr 128/2018 z dnia 03 września
2018r. zespół konsultacyjny w składzie:
• Radosław Pyka - przewodniczący zespołu, naczelnik Wydziału
Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzędu Miasta Brzeziny;
• Mirosława Terka - zastępca przewodniczącego zespołu, Wydział
Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzędu Miasta Brzeziny;
• Katarzyna Sobolewska - członek zespołu, Wydział Zarządzania
Jednostkami;
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• Tomasz Pietraszewski - członek zespołu.
Zarówno organizację konsultacji, jak też ich przebieg na wszystkich etapach,
wspierał Burmistrz Miasta Brzeziny Pan Marcin Pluta oraz Zastępca Burmistrza
Miasta Brzeziny Pani Justyna Nowak.

Harmonogram konsultacji społecznych zamieszczony w Ulotce

AKCJA INFORMACYJNA
Konsultacje społeczne przeprowadzono w terminie od dnia 31 sierpnia 2018 r. do
dnia 21 września 2018 r. Poprzedzone zostały akcją informacyjną trwającą od dnia
24 sierpnia 2018 r. do dnia 30 sierpnia 2018 r.
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Materiały informacyjne

W ramach poszczególnych
informacyjne:

Podstrona

etapów

wykorzystano

następujące

narzędzia

internetowa

na
stronie
internetowej
Miasta
Brzeziny
www.brzeziny.pl – na której znalazły się najważniejsze informacje dotyczące
procesu konsultacji społecznych oraz relacje z poszczególnych ich etapów.

Strona internetowa Miasta Brzeziny wraz z podstroną ”Przestrzeń od nova”
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W proces informacyjny zaangażowano także media społecznościowe. Stosowne
informacje
były
publikowane
na
Facebooku
Miasta
Brzeziny
(https://www.facebook.com/Brzeziny/).

Wycinki informacyjne publikowane na Facebooku Miasta Brzeziny

Plakaty zapowiadające konsultacje społeczne, zawierające przedmiot konsultacji,
interesariuszy i narzędzia konsultacyjne. Plakaty były rozwieszane w witrynach
sklepowych na terenie Miasta Brzeziny, a szczególności na targowisku oraz w jego
otoczeniu, w Urzędzie Miasta Brzeziny, w Starostwie Powiatowym w Brzezinach,
w Urzędzie Gminy Brzeziny, w szkołach podstawowych w Brzezinach: Szkole
Podstawowej Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego, Szkole Podstawowej Nr 2
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Szkole Podstawowej Nr 3 im. Władysława
Stanisława Reymonta, w Przedszkolu Nr 1 w Brzezinach, w Przedsiębiorstwie
Energetyki Cieplnej w Brzezinach (PEC), w Zakładzie Usług Komunalnych
w Brzezinach (ZUK), w Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Brzezinach
(TBS), w Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach, w Dziennym Domu Senior
w Brzezinach, w Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach, w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Brzezinach, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzezinach,
w Szpitalu Specjalistycznym w Brzezinach i w Rejonowej Przychodni Zdrowia przy
ul Boh.Warszawy, w spółdzielniach mieszkaniowych.
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Plakaty informujące o konsultacjach
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Ulotki z zaproszeniem do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych. Zawierały
one informację o harmonogramie konsultacji. Zostały wyłożone w sklepach
i najczęściej odwiedzanych miejscach w Mieście Brzeziny, w szczególności tam
gdzie zostały powieszone plakaty.
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Ulotki informujące o konsultacjach

Ponadto informacje o toczącym się procesie konsultacyjnym zamieszczono
w papierowym wydaniu Brzezińskiego Informatora Samorządowego (BIS)
w dniach 23 sierpnia 2018r. i 6 września 2018r. Gazetę można było pobrać
w siedzibie Urzędu Miasta Brzeziny, a także w wyznaczonych punktach na terenie
Miasta Brzeziny. Gazeta była dystrybułowana również bezpośrednio do skrzynek
pocztowych.
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Brzeziński Informator Samorządowy

Dodatkowo, aby przybliżyć uczestnikom konsultacji zagadnienia związane
z planowaniem przestrzennym, wprowadzono do przestrzeni publicznej
"Przewodnik po planowaniu przestrzennym", przygotowany na potrzeby projektu
„Przestrzeń dla Partycypacji”. Opracowanie to, w przystępnej formie przybliżało
najważniejsze informacje o narzędziach, jakimi posługujemy się w planowaniu
przestrzennym, znaczeniu poszczególnych dokumentów i zasadach ich tworzenia.
Podręczniki dostępne były do pobrania w siedzibie Urzędu Miasta Brzeziny,
w Biurze Obsługi Klienta (BOK) oraz w wersji elektronicznej, do pobrania ze
specjalnie przygotowanej zakładki strony internetowej Miasta Brzeziny pod
adresem: https://brzeziny.pl/przewodnik_po_planowaniu_przestrzennym.php
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Miejsca udostępnienia „Przewodnika po planowaniu przestrzennym” BOK w Urzędzie Miasta Brzeziny oraz na stronie internetowej
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Szczegółowe informacje o prowadzonym procesie konsultacyjnym można było
uzyskać:
• telefonicznie pod nr tel. /46/ 874 22 24, w godzinach pracy Urzędu;
• na stronie internetowej www.brzeziny.pl w zakładce
Życie miasta → Konsultacje społeczne;

• bezpośrednio w Urzędzie Miasta Brzeziny w godzinach pracy Urzędu;
• w punkcie konsultacyjnym na parterze Urzędu Miasta Brzeziny
w Biurze Obsługi Klienta, czynnym w dniach 04 września,
11 września i 18 września 2018 r. w godzinach 16.00-18.00.
Działania informacyjne były prowadzone na szeroką skalę i dotarły do licznego
grona odbiorców. Potwierdzeniem tego faktu była frekwencja mieszkańców
podczas spotkania warsztatowego, które odbyło się w dniu 07 września 2018 r. oraz
liczba wypełnionych ankiet.

ZBIERANIE OPINII - NARZĘDZIA KONSULTACYJNE
Spotkanie warsztatowe w dniu 07 września 2018 r. w siedzibie Centrum
Promocji i Kultury w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 10/12 prowadzone w formule
„World Café”, na którym poddano pod dyskusję zmiany w przestrzeni targowiska
miejskiego i jego otoczenia.

World Café: Metoda służąca uporządkowaniu dyskusji – wymiany informacji i
pomysłów oraz określenia potrzeb i oczekiwań wszystkich zaangażowanych stron
(ale nie znalezienia konkretnych rozwiązań). Polega na jednoczesnej rozmowie o
kilku aspektach danej kwestii (przypisanych do osobnych stolików) przez
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uczestników podzielonych na grupy; przez zmiany stolików, uczestnicy mogą
omówić wszystkie tematy.
(źródło: https://partycypacjaobywatelska.pl/przestrzen/techniki-i-metody/ )
Raport ze spotkania warsztatowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Spotkanie warsztatowe

Ankieta papierowa i internetowa

dająca możliwość wyrażenia opinii oraz
zaproponowania rozwiązania osobom, które nie mogły wziąć udziału
w bezpośrednim spotkaniu warsztatowym. Jako narzędzie konsultacyjne,
pozwoliła dotrzeć jednocześnie do dużej liczby zainteresowanych.
Ankieta papierowa dostępna była w siedzibach:
• Urzędu Miasta Brzeziny ul. Sienkiewicza 16 w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00
• Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS), ul. Św. Anny 57
w dni robocze w godz.: środa 7.00 – 18.00, pozostałe dni 7.00-15.00
• Zakładu Usług Komunalnych (ZUK) ul. Przemysłowa 14 w dni robocze w godz.
7.00 – 15.00
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• Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej (PEC), ul. Modrzewskiego 12 w dni
robocze w godz. 7.00 – 15.00
Ankieta internetowa dostępna była na stronie internetowej Urzędu Miasta
Brzeziny pod adresem www.brzeziny.pl w zakładce Życie miasta --> Konsultacje

społeczne
Łączna liczba ankiet wyniosła 195, z tego 145 ankiet, to ankiety internetowe,
a 50 papierowe.
Kwestionariusz ankiety stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Ankieta papierowa

Ankieta internetowa
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Wyniki ankiet stanowią załącznik nr 3 do niniejszego raportu.
Punkt konsultacyjny na parterze Urzędu Miasta Brzeziny, w Biurze Obsługi
Klienta, czynny w dniach 04 września, 11 września i 18 września 2018 r.
w godzinach 16.00 -18.00, gdzie można było uzyskać informacje o prowadzonych
konsultacjach społecznych i ich przedmiocie oraz wypełnić ankietę papierową.
Punkt konsultacyjny nie cieszył się dużym zainteresowaniem. W punkcie
odwiedziło nas 5 osób.

Punkt konsultacyjny w BOK-u

PODSUMOWANIE
Opinie uzyskane podczas warsztatu, jak również wyniki ankiet zostaną
przedłożone wykonawcy projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, który to projekt planu zostanie następnie wyłożony do publicznego
wglądu. Przybliżony czas wyłożenia projektu planu – początek roku 2019.
Informacje o wyłożeniu będą zamieszczone na stronie internatowej miasta, na
Facebooku, w prasie lokalnej oraz na tablicach informacyjnych w Urzędzie Miasta
Brzeziny.

Sporządził: zespół konsultacyjny
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SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:
Załącznik nr 1. Raport ze spotkania warsztatowego
Załącznik nr 2. Ankieta
Załącznik nr 3. Wyniki ankiet
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