RAPORT
W dniach od 8 września 2019 r. do 30 listopada 2019 r. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego tereny położone w
południowo-zachodniej, centralnej i południowo-wschodniej części obrębu geodezyjnego Krzeszyce,
gmina Krzeszyce, nad którym prace rozpoczęto na podstawie uchwały UCHWAŁA NR VIII/40/2019
RADY GMINY KRZESZYCE z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w południowozachodniej, centralnej i południowo-wschodniej części obrębu geodezyjnego Krzeszyce, gmina
Krzeszyce zmieniona uchwałą NR XIV/62/2019 RADY GMINY KRZESZYCE z dnia 27 listopada
2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w południowo-zachodniej, centralnej i
południowo-wschodniej części obrębu geodezyjnego Krzeszyce, gmina Krzeszyce w zakresie granice
obszaru objętego planem.
Obowiązujące dokumenty planistyczne (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz miejscowe plan zagospodarowania przestrzennego) dla terenu objętego projektem
dostępne są na portalu mapowym http://krzeszyce.e-mapa.net/ oraz w urzędzie gminy w wydziale
gospodarki nieruchomościami.
Konsultacje były organizowane w ramach Projektu „Partycypacja w planowaniu”. Zadaniem projektu
było wsparcie szkoleniowe i doradcze przygotowujące w związku z przeprowadzeniem konsultacji
społecznych dokumentów planistycznych.
Konsultacje miały charakter otwarty - do udziału w nich zaproszono wszystkich zainteresowanych, a
w szczególności mieszkańców Krzeszyc, rowerzystów, przedsiębiorców, radnych, sołtysa wsi
Krzeszyce, organizacje pozarządowe, inne organy zarządzające np. Lasy Państwowe, KOWR,
GDDKiA itd. czyli wszystkich zainteresowanych.
Organizatorem konsultacji był Wójt Gminy Krzeszyce Stanisław Peczkajtis, który powierzył
przeprowadzenie konsultacji pięcioosobowemu zespołowi konsultacyjnemu:
•

Anna Prusinowska – gospodarka nieruchomościami - lider zespołu

•

Ewelina Banicka-Buksa -opieka społeczna

•

Henryk Tokarczuk – rolnictwo

•

Jan Soliński – ochrona środowiska

•

Tadeusz Witkowski - drogownictwo

Mieszkańcy byli informowani o poszczególnych etapach konsultacji poprzez stronę internetową
Urzędu Gminy Krzeszyce www.krzeszyce.pl – na której znalazły się najważniejsze informacje
dotyczące procesu konsultacji społecznych oraz relacje z poszczególnych ich etapów.
W proces informacyjny zaangażowano także media społecznościowe. Stosowne informacje były
publikowane na Facebooku Gminy Krzeszyce (https://pl-pl.facebook.com/gminakrzeszyce/).
Plakaty informacyjne zapowiadające konsultacje społeczne, które były zarazem ulotką, opisywały
konsultowane tereny i wyjaśniał czym jest MPZP. Informował o możliwości zapoznania się z nowymi
wiadomościami na stronie internetowej, Facebooku czy tablicy informacyjnej przed urzędem. Ulotka
(A4)/plakat (A3) wskazywał na możliwość wyrażenia swojej opinii, zgłoszenia zapytania czy uwag do
konsultowanych terenów MPZP. Plakaty były rozwieszane na terenie wsi Krzeszyce, a szczególności
na słupach informacyjnych, gablocie przed bankiem (ośrodkiem zdrowia, bibliotece, ZUK – jeden
budynek) w Urzędzie Gminy Krzeszyce, w szkole podstawowej w Krzeszycach, w Zakładzie Usług
Komunalnych w Krzeszycach (ZUK).
Ulotki z zaproszeniem do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych wraz z wnioskiem na drugiej
stronie ulotki. Zostały wyłożone w najczęściej odwiedzanych miejscach w Krzeszycach tj. urząd
gminy, ZUK, biblioteka czy GOK.

Łączna liczba wniosków wyniosła 11.
Dodatkowo, aby przybliżyć uczestnikom konsultacji zagadnienia związane z planowaniem
przestrzennym, wprowadzono do przestrzeni publicznej broszurę zapewnioną przez organizatora
konsultacji Fundację STABILO i WiseEuropa - „Planowanie przestrzenne dla każdego”. Opracowanie
to, w przystępnej formie przybliżało najważniejsze informacje o narzędziach, jakimi posługujemy się
w planowaniu przestrzennym, znaczeniu poszczególnych dokumentów i zasadach ich tworzenia.
Broszury dostępne były do pobrania w siedzibie Urzędu Gminy Krzeszyce (podczas spotkań
konsultacyjnych oraz w wersji elektronicznej, do pobrania pdf ze specjalnie przygotowanej zakładki
strony internetowej Urzędu Gminy Krzeszyce pod adresem: http://www.krzeszyce.pl/strona-114konsultacje.html

Szczegółowe informacje o prowadzonym procesie konsultacyjnym można było uzyskać:
•

telefonicznie pod nr tel. 95 757 31 61 wew. 29, 885 050 058, w godzinach pracy urzędu;

•

na stronie internetowej www.krzeszyce.pl w zakładce Konsultacje społeczne;

•

bezpośrednio w Urzędzie Gminy Krzeszyce w godzinach pracy Urzędu pokój nr 7;

•
w punkcie konsultacyjnym zorganizowanym podczas dożynek wojewódzkich w dniu 8
września 2019r. mieszkańcy byli informowani o naszych zamysłach na zagospodarowanie
konsultowanych terenów.

•

podczas rajdu rowerowego po konsultowanych terenach dnia 19 października 2019r.

•

w trakcie spotkania z ekspertami dnia 28 listopada 2019r.

Działania informacyjne były prowadzone na szeroką skalę i dotarły do licznego grona odbiorców.

ZASIĘGANIE OPINII
1. Ankieta papierowa dająca możliwość wyrażenia opinii oraz zaproponowania innego
rozwiązania przestrzennego przez mieszkańców. Jako narzędzie konsultacyjne, pozwoliła
dotrzeć do 45 zainteresowanych (ankieta była również dostępna na stronie internetowej i
facebooku)
Ankieta papierowa dostępna była w siedzibach:







Urzędu Gminy Krzeszyce (w godzinach urzędowania)
Zakładu Usług Komunalnych, ul. Gorzowska 7, 66-435 Krzeszyce, w dni robocze w
godz. 7.00 – 15.00
Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Gorzowska 7, 66-435 Krzeszyce, w godzinach otwarcia
Gminny Ośrodek Kultury, ul. Skwierzyńska 21a, 66-435 Krzeszyce, w godzinach pracy
Szkoła i przedszkole w Krzeszycach
Podczas spotkań z mieszańcami (mobilny punkt konsultacyjny, rajd rowerowy - spacer
badawczy, spotkanie z ekspertami)

Łączna liczba ankiet wyniosła 45, z tego 45 to papierowe.

2. W punkcie konsultacyjnym zorganizowanym podczas dożynek wojewódzkich w dniu 8
września 2019r. mieszkańcy byli informowani o naszych zamysłach na zagospodarowanie
konsultowanych terenów. Zachęcaliśmy ich również do wypełnienia wniosku i wyrażenia
opinii w sprawie oraz przedstawienia swoich własnych koncepcji w zakresie zagospodarowania
terenów będących przedmiotem konsultacji. W mobilnym punkcie rozdawane były również
ankiety dotyczące MPZP w formie papierowej wraz z długopisami z napisem Gmina
Krzeszyce, zachęcajcie do wypełnienia ankiety na miejscu. Nasz namiot był ustawiony na
samym wejściu na stadion, więc byliśmy widoczni i dostępni dla każdego mieszkańca tym
bardziej, ze zespól konsultacyjny był jednakowo ubrany w koszulki z logo Gminy Krzeszyce.
Dzieci miały zapewniony kącik do zabawy wyposażony w różne artykuły plastyczne. Dzieci
mogły skorzystać z flipcharta i tworzyć na nim swoje prace plastyczne. Czas najmłodszym
aranżował również animator, który ofertował atrakcje dla dzieci, mogły one między innymi
zrobić sobie brokatowy tatuaż.

3. Podczas rajdu rowerowego po konsultowanych terenach dnia 19 października 2019r.
spotkaliśmy się w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzeszycach, gdzie omówione zostały
konsultowane tereny przez projektanta-urbanisty Pana Jana Bienackiego. Nastypnie
wybraliśmy się rowerami w teren, zatrzymując się przy konsultowanych terenach i po krótce je
omawiając wspólnie z mieszkańcami. Na koniec udaliśmy się na "Trzeci Młyn" gdzie
rozmawialiśmy przy ognisku, piekliśmy kiełbaski, a dzieci dowiedziały się czym zajmuje się
planista czy urbanista.

4. W trakcie spotkania z ekspertami dnia 28 listopada 2019r. w Gminnym Ośrodku Kultury w
Krzeszycach, gdzie omówione zostały konsultowane tereny przez eksperta (pomieszczenie w
GOK jest dostostosowane dla osób starszych i z niepełnosprawnościami), na spotkaniu
doszliśmy do porozumienia z mieszkańcami co terenu nr II, który miałby funkcję podstawową
jako teren oświaty i kultury i funkcję uzupełniającą teren sportu i rekreacji. Mieszkańcy zostali
zapoznani z nowym narzędziem jakim jest kMAP (https://kmap.pl/) przeszkolony pracownik
urzędu tłumaczył o możliwościach narzędzia kMAP.

Działania informacyjne były prowadzone na szeroką skalę i dotarły do licznego grona odbiorców.

PODSUMOWANIE
Opinie uzyskane podczas warsztatu, jak również wyniki ankiet zostaną przedłożone wykonawcy
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który to projekt planu zostanie
następnie wyłożony do publicznego wglądu. Przybliżony czas wyłożenia projektu planu – koniec 2020
roku. Informacje o wyłożeniu będą zamieszczone na stronie internetowej, na Facebooku, oraz na
tablicach informacyjnych w Urzędzie Gminy i przed urzędem.
Sporządził: zespół konsultacyjny

