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1. Wstęp
Co najmniej dwie dekady minęły od zmiany paradygmatu zarządzania w dziedzinie polityki i administracji publicznej w Europie i przejścia od weberowskiego
lub neoweberowskiego modelu zarządzania (governing) do modelu współzarządzania (governance) (Kaczmarek 2017). Istotą tej transformacji jest współpraca
sfery publicznej i komercyjnej, udział w zarządzaniu interesariuszy społecznych,
współdziałanie instytucji państwowych, samorządowych i pozarządowych, decentralizacja podejmowania decyzji, zastąpienie hierarchicznej osi zależności
powiązaniami horyzontalnymi, w tym sieciowymi (Rhodes 2000, Armitage i in.
2007). U źródeł tych zmian leży chęć wyeliminowania w procesie zarządzania
negatywnych cech szeroko rozumianej biurokracji oraz ograniczenie konfliktów
społecznych poprzez uspołecznienie procesu podejmowania decyzji. Nowy, szerszy model zarządzania międzysektorowego i partnerskiego implantowany jest
w mniejszych strukturach zarządzania, w szczególności na poziomie lokalnym.
W ostatnich kilku latach także w Polsce, wzorem krajów zachodnich, nasileniu ulega zjawisko zwiększania udziału różnych grup interesariuszy w procesie
podejmowania decyzji, w tym w odniesieniu do gospodarowania przestrzenią.
Znaczenia nabierają takie pojęcia, jak współzarządzanie publiczne, zarządzanie
partycypacyjne czy demokracja deliberatywna. Są one zorientowane na obywatela, mieszkańca, zainteresowanego nie tylko efektami działań administracji, ale
także możliwościami wpływania na politykę władz (Izdebski 2017). Rozwój idei
partycypacji społecznej w zarządzaniu sferą publiczną ma swoje liczne uwarunkowania i jest wynikiem szeregu zmian postępujących w społeczeństwie, gospodarce i polityce. Jest to z jednej strony efekt rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
a z drugiej wynik systematycznie postępującej adaptacji nowych metod zarządzania z krajów zachodnich.
Jednym z kluczowych czynników rozwoju partycypacji społecznej w zarządzaniu publicznym jest rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
przyspieszający procesy gromadzenia i wykorzystywania informacji na potrzeby
zarządzania. Wraz z rozwojem nowych technologii poprawy wymagają mechanizmy partnerskiego zarządzania sprawami publicznymi oraz kwestie świadomości
rozwoju partycypacji społecznej, przede wszystkim wśród kadry samorządowej.
Niniejszy podręcznik prezentuje nowe metody partycypacji w zarządzaniu
i planowaniu przestrzennym, oparte na systemach informacji geograficznej (GIS)
i wykorzystujące internetowe środki komunikacji. Rozwój systemów informacji
geograficznej (Zwoliński 2009) sprzyja nowym paradygmatom udziału społeczeństwa w procesach planowania poprzez zapewnienie zasad demokracji cyfrowej
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w podejmowaniu decyzji przestrzennych (Smith 1982, Carver i in. 2001) oraz
urzeczywistnianiu idei miast inteligentnych (ang. smart city) (Gotlib, Olszewski 2016). Przejawem aktywizacji tych paradygmatów jest wzrost zainteresowania partycypacyjnymi systemami informacji geograficznej (ang. Public Participation Geographic Information Systems – PPGIS) nie tylko z punktu widzenia nauki
(Harris, Weiner 1996, Sieber 2006, Ganapati 2010, Jankowski 2011), ale przede
wszystkim – praktyki społecznej i planistycznej (Kingston 2007, Ramasubramanian 2010, Grzyś 2016). Podstawową zaletą partycypacyjnych systemów informacji geograficznej jest szeroka możliwość zbierania informacji o charakterze
przestrzennym i konsultowania działań podejmowanych w tejże przestrzeni. Ich
zastosowanie w gospodarce przestrzennej, w tym w szczególności w planowaniu
przestrzennym, nie tylko w najbliższych latach powinno zyskiwać na znaczeniu.
Naukowcy i praktycy planowania przestrzennego już od lat 70. XX w. krytykowali racjonalny model planowania jako technokratyczny, odgórny i oddzielony
od społeczności lokalnych. Jednocześnie trwały poszukiwania takich metod komunikacji społecznej, które spowodują bardziej masowy udział społeczeństwa
w procesach decyzyjnych. Działania te przyspieszono w połowie lat 90. XX w.
wraz z rozwojem systemów informacji geograficznej. Pojawienie się na początku
XXI w. Web 2.0 i ulepszenie technologii informacyjnych spowodowało rozwój
metod i technik związanych z usługami map internetowych (Geoweb) dla osób
fizycznych i zorganizowanych grup mieszkańców (Kingston 2011, Sieber i in.
2016, Jankowski i Kaczmarek, 2017). Tym samym zmienił się sposób interakcji
między właścicielami i administratorami serwisów internetowych (w tym administracji publicznej) i ich użytkownikami (w tym mieszkańcami).
W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie metodami internetowej komunikacji w oparciu o wizualizacje dwuwymiarowe i trójwymiarowe w kontekście
danych geoprzestrzennych. Ich zastosowanie w procesach planistycznych zauważalne jest w pierwszej kolejności w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i w krajach
Europy Zachodniej (m.in. Finlandia, Wielka Brytania, Włochy, Austria). Także
w Polsce znacząco wzmocnione zostały ostatnio podstawy prawne partycypacji
społecznej w szeroko rozumianej sferze planistycznej. Ustawa z dnia z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu oraz ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji dopuszczają wśród nowych metod konsultacji wykorzystanie infrastruktury
komunikacji elektronicznej.
Niniejsza publikacja adresowana jest przede wszystkim do władz lokalnych,
pracowników administracji samorządowej i urbanistów, odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne. Jej celem jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie
zastosowań internetowych metod partycypacji społecznej wszystkim osobom zaangażowanym w procesy gospodarowania przestrzenią i tworzenia dokumentów
planistycznych oraz dążącym do wzmocnienia roli zaawansowanych konsultacji
społecznych w procedurze planistycznej.
Prezentowany podręcznik realizuje trzy cele:
1. poinformowanie kadry samorządowej i planistycznej (oraz wszystkich zainteresowanych uspołecznieniem planowania przestrzennego) o nowych internetowych instrumentach partycypacji społecznej w planowaniu formalnym (na

Wstęp

9

różnych etapach procesu planistycznego) i nieformalnym (pozaustawowym)
jako jednym ze sposobów uniknięcia lub łagodzenia potencjalnych konfliktów
poprzez procesy współpracy, zarówno przed wykonaniem prawnie wiążących
dokumentów planistycznych,jak i w jego trakcie;
2. przedstawienie metodyki zastosowania instrumentów PPGIS, takich jak geoankieta i geodyskusja, w planowaniu lokalnym, ze wskazaniem na różne obszary tematyczne oraz techniki prowadzenia konsultacji społecznych, w tym
pozyskiwanie respondentów, generowanie i analizę wyników konsultacji;
3. zaprezentowanie dobrych praktyk stosowania PPGIS w gospodarce przestrzennej poprzez posłużenie się przykładami wdrożeń realizowanych w ostatnich
latach w miastach i gminach aglomeracji: poznańskiej i łódzkiej.
W podręczniku przedstawione zostały rezultaty badań prowadzonych przez
zespół naukowców z Centrum Badań Metropolitalnych i Zakładu Geoinformacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem prof. dr.
Piotra Jankowskiego. Były one realizowane w latach 2016–2018 w ramach projektu „Geoportal wspierający partycypację społeczną w procesie planowania przestrzennego”, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
w ramach Programu Badań Stosowanych III (umowa nr PBS3/A9/39/2015).
Autorzy niniejszej publikacji mają nadzieję, że nie tylko poszerzy ona wiedzę
kadr administracji publicznej i planistów o możliwościach zastosowań narzędzi
PPGIS, ale także przyczyni się do coraz powszechniejszego ich wykorzystania
w codziennej praktyce planistycznej.

2. Partycypacyjne systemy informacji
geograficznej
Partycypacyjne systemy informacji geograficznej (ang. Public Participation Geographic Information Systems – PPGIS) to idea wraz z metodami i technikami należącymi do systemów informacji geograficznej (ang. Geographical Information
Systems – GIS) służącymi wspieraniu konsultacji społecznych (Craig i in. 2002,
Sieber 2006, Nyerges i in. 2011). Ich podstawową zaletą jest szeroka możliwość
zbierania i konsultowania informacji przestrzennych. W metodach tych elementy
systemów informacji geograficznej mogą być wykorzystywane do charakterystyki przestrzeni lokalnej w oparciu o wiedzę i opinie mieszkańców, promując komunikację wśród lokalnej społeczności w postaci szerszej niż tradycyjne formy
partycypacji społecznej (Bugs i in. 2010). Dzięki zastosowaniu metod i techniki
PPGIS możliwe jest pozyskiwanie informacji o zachowaniach, postawach i preferencjach mieszkańców dotyczących przestrzeni, zarówno w skali osiedlowej,
gminnej, miejskiej, jak i większych obszarów, takich jak aglomeracje miejskie,
obszary funkcjonalne, regiony geograficzne itp. Informacje te mogą uzupełniać
wiedzę fachową projektantów o wiedzę użytkowników danej przestrzeni i w ten
sposób informować o planach wykorzystania przestrzeni. Ze względu na zastosowanie internetu metody PPGIS wpływają na możliwość włączenia do konsultacji
większej liczby mieszkańców. Ponadto, użyte na właściwych etapach procedury
planistycznej, metody te mogą wpływać na ograniczanie konfliktów pomiędzy jej
uczestnikami, dając podstawę do proponowania rozwiązań społecznie akceptowalnych, możliwych do wdrożenia (Sieber 2006, Brown, Raymond 2014, Jankowski i in. 2016) i ostatecznie prowadzących do konsensów społecznych.
Wiedza na temat preferencji i opinii mieszkańców może być pozyskiwana za
pomocą aplikacji internetowych, których przykładami są geoankieta umożliwiająca zbieranie informacji opiniodawczych od mieszkańców i geodyskusja pozwalająca na wymianę poglądów pomiędzy różnymi uczestnikami procesu planowania nad proponowanymi rozwiązaniami (Bąkowska i in. 2016, Czepkiewicz i in.
2016, Jankowski i in. 2016, 2017). Aplikacje internetowe mogą być także dostępne w postaci mobilnej. Aplikacje wykorzystują mapy jako podstawę do zbierania
opinii mieszkańców i dyskutowania na ich temat, zatem pozyskane dane przyjmują postać przestrzennych baz danych i dają podstawę do dalszych analiz. Ważną
zaletą geoankiety i geodyskusji jest ich uniezależnienie od miejsca i czasu realizacji, co ułatwia zaangażowanie mieszkańców w konsultacje społeczne i sprzyja
większemu pozyskaniu potrzebnych informacji w procesie planistycznym.

3. Geoankieta
Geoankieta jest internetową aplikacją PPGIS, która łączy w sobie klasyczne
internetowe ankiety (formularze) z interaktywnymi mapami. Pozwala ona respondentom na wskazywanie, charakterystykę, a także, w zależności od potrzeb,
ocenę elementów przestrzeni. Za pośrednictwem zastosowanej w geoankiecie interaktywnej mapy respondent może łączyć odpowiedzi na pytania w ankiecie ze
wskazaniem na obiekty/miejsca w przestrzeni będące częścią pytania, korzystając
z trzech rodzajów obiektów: punktowych, liniowych oraz obszarowych stosowanych w oprogramowaniach geoinformacyjnych (ryc. 1).
Geoankiety z powodzeniem mogą być zastosowane do:
• zbierania informacji na temat społecznych preferencji dotyczących potrzeb
i oczekiwań w zakresie zagospodarowania przestrzeni,
• określania preferencji i zwyczajów transportowych, w tym także dziennych
ścieżek życia,
• oceniania jakości i dostępności przestrzeni publicznych,

Ryc. 1. Interfejs geoankiety dotyczącej bezpieczeństwa i komunikacji w Luboniu
Źródło: opracowanie własne.
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• usprawniania i modernizowania infrastruktury komunalnej, potrzeb w zakresie usprawnień i modernizacji,
• zbierania informacji na temat ocen jakości życia i środowiska geograficznego.
Geoankieta pozwala na uzupełnienie typowych pytań ankietowych danymi
przestrzennymi. W konsekwencji, poza charakterystyką respondenta, możliwe
jest uzyskanie informacji na temat jego zachowań przestrzennych (np. dziennych
ścieżek życia), cech danych miejsc oraz preferencji co do kierunków zmian ich
zagospodarowania. Geoankieta umożliwia wyrażanie preferencji za pośrednictwem mapy, jak również w oparciu o skale Likerta (1932) lub jej modyfikację
(np. 0–10). Za pośrednictwem interaktywnej mapy respondent może korzystać
– w celu oznaczania miejsc, których dotyczy dane pytanie (np. o lokalizację miejsca zamieszkania, miejsc znaczących) – z trzech narzędzi pozwalających na rysowanie na mapie obiektów, tj. punktowych, liniowych lub obszarowych. Ponadto
respondent, oznaczając miejsca, trasy, kwartały, działki bądź fragmenty dowolnej przestrzeni, może zostać poproszony o udzielenie odpowiedzi na dodatkowe
pytania związane z oznaczanymi obiektami, np. dotyczące częstości, jakości itp.
odwiedzania danego obiektu. Umiejętności niezbędne do wypełnienia geoankiety
są podobne do umiejętności wymaganych przy obsłudze stron internetowych,
takich jak wypełnianie i przesyłanie formularzy internetowych oraz obsługa map
dostępnych z poziomu przeglądarki internetowej (przybliżanie, oddalanie, przesuwanie, rysowanie punktów, linii i obszarów). W ramach geoankiet mogą być
także zadawane pytania o charakterze nieprzestrzennym, np. związane z charakterystyką demograficzną respondenta, szczegółami dotyczącymi sposobu zagospodarowania terenu czy też opinią na temat ankiety (ryc. 2).

Ryc. 2. Pytanie pogłębiające dotyczące oznaczenia miejsca określonego jako niebezpieczne
Źródło: opracowanie własne.
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Ryc. 3. Widok geoankiety na urządzeniu mobilnym. A – strona z kwestionariuszem, B –
strona z mapą
Źródło: opracowanie własne.

Geoankieta działa w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych,
w tym: Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer (wersja 11
lub nowsza) i Opera. Dostosowana jest również do wyświetlania mobilnego, czyli
na takich urządzeniach, jak smartfon czy tablet (ryc. 3).

3.1. Obszary zastosowań geoankiety
Geoankieta może być wykorzystywana w procesach konsultacji społecznych dotyczących opracowań mających w całości bądź w części charakter przestrzenny.
Geoankieta może odgrywać szczególnie istotną rolę na wcześniejszych etapach
prac projektowych, kiedy to zbierane są materiały diagnostyczne. Zastosowanie
geoankiety jest również możliwe przy konsultacji gotowego projektu, jednak
w takim przypadku więcej możliwości (w tym interakcja z projektantem oraz
pomiędzy uczestnikami konsultacji) daje aplikacja geodyskusji (por. rozdz. 4).
Wyniki konsultacji społecznych prowadzonych z zastosowaniem geoankiety
mogą stanowić cenne źródło informacji dla wielu opracowań mających wymiar
przestrzenny, które można usystematyzować według klasyfikacji przedstawionej
w tabeli 1.
Geoankieta może być zastosowana zarówno jako samodzielna metoda partycypacji, jak i element szerszego procesu, w którym równolegle lub na dalszych
etapach projektu wykorzystywane będą inne formy konsultacji w formie tradycyjnej oraz elektronicznej.
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Tabela 1. Przykłady zastosowań geoankiety
Obszary zastosowań
Diagnozy na potrzeby
formalnych dokumentów
planowania przestrzennego

Przykładowe dokumenty, projekty i działania
• studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy,
• miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
• tzw. uchwały reklamowe
Diagnozy na potrzeby pro- • koncepcje zagospodarowania przestrzennego
jektów zagospodarowania
poszczególnych obszarów miasta lub gminy
przestrzeni
• projekty zagospodarowania przestrzeni publicznych
Diagnozy na potrzeby doku- • strategia rozwoju miasta lub gminy
mentów programowych, in- • gminny program rewitalizacji
westycyjnych i ochronnych • wieloletnia prognoza finansowa i budżet miasta lub
gminy
• plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu
zbiorowego, plan zrównoważonej mobilności miejskiej
• plan gospodarki niskoemisyjnej
• program ochrony środowiska
• uchwała o ustanowieniu parku kulturowego
Analizy przestrzenne na
• zbieranie informacji o miejscach wymagających
potrzeby zarządzania lointerwencji straży miejskiej, służb porządkowych,
kalnego w poszczególnych
nadzoru budowlanego, architekta lub plastyka
dziedzinach
miejskiego
• zbieranie informacji o jakości środowiska i stanie
zieleni miejskiej
• określanie potrzeb pasażerów przy ustalaniu tras
i określaniu standardów przewozów linii komunikacji
miejskiej
• wytyczne do projektów organizacji ruchu w skali lokalnej
• określanie potrzeb i preferencji rodziców w zakresie
naboru do przedszkoli i szkół
• mapy bezpieczeństwa lokalnego
Źródło: opracowanie własne.

3.1.1. Geoankieta a formalne dokumenty planowania przestrzennego
W tej grupie znajdują się dokumenty planistyczne uregulowane prawnie w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(u.p.z.p.), stanowiące tym samym szkielet formalnego systemu planowania, tj.
przede wszystkim:
• studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
• miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
• tzw. uchwały reklamowe (uchwała w sprawie zasad i warunków sytuowania
obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane).
Specyfiką tej grupy opracowań jest z jednej strony ścisły związek z zagospodarowaniem przestrzeni, z drugiej zaś formalne wymagania dotyczące odpowiedniego
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poziomu partycypacji społecznej. Obowiązek zapewnienia udziału społeczeństwa
w pracach nad dokumentami planistycznymi, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wynika zarówno z zasad ogólnych systemu planowania
(art. 1 ust. 2 pkt 11 u.p.z.p.), jak i z bardziej szczegółowych regulacji dotyczących
procedury sporządzania poszczególnych rodzajów dokumentów.
Przepisy ustawy z jednej strony zapewniają mieszkańcom minimalne standardy partycypacji, wynikające z obligatoryjnego charakteru elementów procedury
planistycznej, z drugiej jednak obarczone są istotnymi wadami. Przede wszystkim instrument, za pomocą którego mieszkańcy mogą realnie wpływać na samą
treść dokumentu planistycznego, czyli składanie uwag do projektu, pojawia się
na stosunkowo późnym etapie postępowania, a wprowadzenie postulowanych
w uwagach zmian wymaga w przypadku projektu planu miejscowego ponawiania
formalnych elementów procedury (art. 17 pkt 13 i art. 19 u.p.z.p.).
W związku z deficytami ustawowych form partycypacji społecznej w procesie
planistycznym niektóre polskie miasta i gminy zaczęły od kilku lat wdrażać dodatkowe fakultatywne metody poszerzania zakresu uspołecznienia procedury sporządzania dokumentów planowania przestrzennego. Oparte są one na organizacji
konsultacji społecznych z mieszkańcami jeszcze przed wyłożeniem dokumentu
planistycznego do publicznego wglądu. Daje to okazję do wymiany poglądów
z projektantami planu i często pozwala na eliminację lub ograniczenie konfliktów
społecznych związanych ze zmianami w zagospodarowaniu przestrzennym.
Zastosowanie geoankiety jest szczególnie przydatne na etapie diagnozy przed
sporządzeniem dokumentu planistycznego. Pozwala ona na zbieranie informacji
od dużej liczby respondentów w taki sposób, że nie wpływają oni na siebie nawzajem – w odróżnieniu od tradycyjnych konsultacji w postaci bezpośrednich
spotkań, podczas których opinię grupy uczestników często formują najbardziej
aktywne jednostki (Wójcicki 2018). Sprzyja to budowaniu wiedzy o charakterze
pozytywnym, odnoszącej się do istniejących postaw i zachowań mieszkańców,
sposobu wykorzystania przestrzeni, oceny istniejącego zagospodarowania, a także diagnozy obecnie występujących problemów, w tym konfliktów przestrzennych. Na tym etapie możliwe jest też pozyskiwanie wiedzy na temat ogólnych
postulatów mieszkańców, ocen i zdań o charakterze normatywnym, takich jak
np.: „zagospodarowanie tego obszaru powinno się zmienić”, „nie powinno się
dopuszczać zabudowy przemysłowej”, „należy wprowadzić więcej zieleni” albo
„ruch na tym terenie powinien zostać uspokojony”. Tego typu wiedza pozyskana
na etapie diagnostycznym może być przydatna do formułowania ogólnych kierunków zmian w zagospodarowaniu oraz wytycznych do dalszego projektowania.
Choć geoankiety są przeznaczone głównie do wykorzystywania w procesie
sporządzania dokumentów planistycznych o charakterze lokalnym, to nie ma
przeciwwskazań do ich zastosowania również w skali ponadlokalnej (np. plan
zagospodarowania przestrzennego województwa, audyt krajobrazowy, plan zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego). W takim przypadku wyzwaniem może być przede wszystkim szerszy zakres akcji informacyjnej
i pobudzenie zainteresowania społecznego poruszanymi w tych dokumentach
zagadnieniami.
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3.1.2. Projekty zagospodarowania przestrzeni
Geoankieta może być wykorzystana do sporządzania projektów opracowań urbanistycznych lub urbanistyczno-architektonicznych, które nie mają charakteru formalnego dokumentu planistycznego, jednak stanowią istotne narzędzia kształtowania przestrzeni. Wskazać tu można zwłaszcza:
• koncepcje zagospodarowania przestrzennego poszczególnych obszarów miasta lub gminy (najczęściej w formie tzw. master-planu) – opracowania o skali
i zakresach pośrednich pomiędzy studium a planami miejscowymi, mające
stanowić późniejsze wytyczne do planów (sporządzanych często etapowo) lub
wydawanych decyzji administracyjnych;
• projekty zagospodarowania przestrzeni publicznych: ulic, placów, rynków,
parków i skwerów, kompleksów rekreacyjnych.
Wyżej wymienione opracowania powstają w wielu przypadkach w formule
konkursowej lub warsztatowej, dlatego istotne jest przeprowadzenie geoankiety
na możliwie wczesnym etapie prac, tak aby jej wyniki służyły jako materiał informacyjny dla uczestników konkursu lub warsztatów. Przykład takiego podejścia
przedstawiono w rozdziale 3.2. Wyniki geoankiety w ramach konsultacji założeń
projektu powinny sugerować projektantom oczekiwania społeczne, ale nie mają
przez zbytnią szczegółowość zastąpić normalnego konkursowego współzawodnictwa koncepcji urbanistyczno-architektonicznych czy też pracy warsztatowej
nad konkretnymi rozwiązaniami przestrzennymi.
3.1.3. Dokumenty programowe, inwestycyjne i ochronne
Instrumentami kształtowania przestrzeni są również opracowania programowe,
inwestycyjne i ochronne, które mają swoje umocowanie prawne w różnych aktach rangi ustawowej, nie należą jednak do systemu dokumentów planowania
przestrzennego. Ponieważ wynikające z nich ustalenia i wytyczne mają z natury
rzeczy charakter przynajmniej częściowo zlokalizowany terytorialnie, to w procesie ich sporządzania można wykorzystać metodę geoankiety jako formę uspołecznienia i zbierania niezbędnych informacji. W grupie tego typu opracowań
wskazać można między innymi:
• strategię rozwoju miasta lub gminy,
• gminny program rewitalizacji (a także poprzedzającą go uchwałę o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji),
• wieloletnią prognozę finansową i budżet miasta lub gminy (a także budżet
jednostki pomocniczej: sołectwa, osiedla, dzielnicy),
• plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, plan
zrównoważonej mobilności miejskiej,
• plan gospodarki niskoemisyjnej,
• program ochrony środowiska,
• uchwałę o ustanowieniu parku kulturowego.
Zastosowanie geoankiety może mieć charakter bezpośrednio dedykowany
jednemu z wyżej wymienionych dokumentów, jak również możliwe jest bardziej
wszechstronne podejście polegające na tworzeniu tzw. map potrzeb lokalnych
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za pomocą geoankiety. W ramach takich map mogą zostać zebrane oczekiwania
i propozycje mieszkańców w różnych dziedzinach, a powstały w ten sposób materiał można wykorzystywać wielokrotnie do tworzenia kolejnych dokumentów
programowych, inwestycyjnych i ochronnych.
W przypadku większości wskazanych wyżej opracowań regulacje prawne dotyczące partycypacji społecznej nie są tak szczegółowe i rozbudowane, jak w przypadku dokumentów planowania przestrzennego sensu stricto. Istotnym wyjątkiem
jest jednak gminny program rewitalizacji i generalnie całość prac związanych
z programowaniem procesu rewitalizacji, uregulowanych w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. W art. 6 tej ustawy wprowadzono standardy
partycypacji odnoszące się m.in. do:
• sposobów i terminów informowania mieszkańców o konsultacjach,
• formy publikacji dokumentów podlegających konsultacjom,
• terminów zgłaszania uwag,
• obowiązku opracowania informacji o przebiegu konsultacji wraz z odniesieniem do zgłoszonych uwag.
Z punktu widzenia możliwości stosowania geoankiety jako metody konsultacji, szczególnie istotne jest określenie katalogu dopuszczalnych form konsultacji.
Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o rewitalizacji są nimi:
• zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej
lub formularzy zamieszczonych na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie
Informacji Publicznej,
• spotkania, debaty, warsztaty, spacery studyjne, ankiety, wywiady, wykorzystanie grup przedstawicielskich lub zbieranie uwag ustnych.
W tym kontekście ważne są dwa kolejne zastrzeżenia ustawy. Po pierwsze,
konsultacje społeczne prowadzi się obligatoryjnie z wykorzystaniem formy,
o której mowa w pkt 1, oraz co najmniej dwóch form, o których mowa w pkt 2
(art. 6 ust. 4). Po drugie, konsultacje społeczne prowadzi się w sposób ułatwiający zrozumienie prezentowanych treści i odniesienie się do nich (art. 6 ust. 6).
Stąd też wydaje się, że, dokonując całościowej interpretacji przywołanych przepisów, wykorzystanie elektronicznych środków komunikacji nie tylko do zbierania
uwag, ale również do przeprowadzania ankiet i debat – jest w tym kontekście
odpowiednio umocowane także ustawowo, przynajmniej w zakresie procedur
konsultacyjnych dotyczących rewitalizacji.
3.1.4. Analizy przestrzenne na potrzeby zarządzania lokalnego
w poszczególnych dziedzinach
Lista potencjalnych możliwości zastosowania geoankiety nie jest w zasadzie
w żaden sposób ograniczona. Aplikacja ta może być wykorzystywana w każdym
przypadku, kiedy istnieje potrzeba zbierania od mieszkańców informacji przestrzennych – na temat aktualnego stanu przestrzeni, aktywności w niej realizowanych oraz wszelkich innych informacji, które mogą zostać użyte w zarządzaniu
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miastem lub gminą. Przykładowo wymienić można następujące potencjalne zastosowania geoankiety:
• zbieranie informacji o miejscach wymagających interwencji straży miejskiej,
służb porządkowych, nadzoru budowlanego, architekta lub plastyka miejskiego,
• zbieranie informacji o jakości środowiska i stanie zieleni miejskiej,
• określanie potrzeb pasażerów przy ustalaniu tras i określaniu standardów
przewozów linii komunikacji miejskiej,
• wytyczne do projektów organizacji ruchu w skali lokalnej,
• określanie potrzeb i preferencji rodziców w zakresie naboru do przedszkoli
i szkół,
• mapy bezpieczeństwa lokalnego.
Wykorzystanie aplikacji geoankiety zakłada, że to właśnie odbiorcy różnych
rozwiązań mogą mieć unikatową wiedzę na ich temat, która byłaby trudna do
pozyskania w inny sposób. Należy podkreślić, że posłużenie się geoankietą ma
na celu nie tylko doskonalenie procesu decyzyjnego w planowaniu i zarządzaniu
lokalnym, ale także aktywizację mieszkańców w działaniach związanych z kształtowaniem przestrzeni w ich otoczeniu.

3.2. Implementacja geoankiety
Proces wdrażania geoankiety na potrzeby konkretnego zastosowania ma charakter sekwencyjny i składa się z etapów przedstawionych na rycinie 4.
Jak wspomniano w poprzednim podrozdziale, wykorzystanie geoankiety ma
przede wszystkim charakter diagnostyczny i pozwala na zebranie materiału informacyjnego do dalszych działań planistycznych i projektowych. Stąd też pierwszym etapem przygotowania geoankiety jest zidentyfikowanie problemów do
rozwiązania i określenie potrzeb w zakresie niezbędnych informacji (1), których
pozyskanie będzie celem procesu konsultacji. Na tej podstawie powinien zostać
przygotowany plan konsultacji (2), w którym geoankieta winna być podstawowym elementem, choć możliwe jest zastosowanie także kombinacji dodatkowych
metod, w tym tradycyjnych (np. spotkania z mieszkańcami), które pozwalają dotrzeć do jeszcze szerszego grona osób. Wstępne opracowanie ankiety (3) wymaga
na tym etapie sformułowania pytań, określenia ich rodzaju (otwarte/zamknięte,
jednokrotnego/wielokrotnego wyboru, z wykorzystaniem mapy/bez mapy) oraz
listy możliwych odpowiedzi. Ponieważ jest to podstawowy merytoryczny etap
formułowania ankiety, zalecana jest tu szersza konsultacja w ramach zespołu projektowego, najlepiej w formie tzw. burzy mózgów. Przygotowana w ten sposób
ankieta wprowadzana jest do odpowiedniego oprogramowania (4) samodzielnie
przez zespół projektowy za pomocą panelu administratora lub przez partnera
z firmy konsultingowej (programistycznej). Ważnym etapem jest wielokrotne
przetestowanie stworzonej w ten sposób geoankiety (5) poprzez jej próbne wypełnienie, najlepiej przez wiele osób i z wykorzystaniem różnych urządzeń (np.
desktopy, laptopy, urządzenia mobilne). Równolegle z testowaniem geoankiety
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Ryc. 4. Etapy zastosowania geoankiety
Źródło: opracowanie własne.

należy przygotowywać akcję promocyjno-rekrutacyjną (6), która ma na celu poinformowanie potencjalnych respondentów o celu, terminie i formie dostępu
do geoankiety. Na tym etapie trzeba ustalić sposoby promocji geoankiety oraz
ich zakres i harmonogram. Są one uzależnione przede wszystkim od charakteru projektu oraz dostępnych środków finansowych i informacyjnych (szerzej
rozdz. 6). Samo przeprowadzenie badania za pomocą geoankiety (7) powinno
trwać minimum dwa tygodnie, co pozwala na odpowiednią cyrkulację informacji o nim – także poprzez bezpośrednie interakcje między respondentami. Akcja
promocyjno-rekrutacyjna powinna nastąpić kilka dni przed planowanym rozpoczęciem badania (zbyt duże wyprzedzenie może sprawić, że informacja zostanie
zapomniana) i trwać równolegle przez okres udostępnienia geoankiety użytkownikom. W przypadku dłuższego czasu badania warto kilka razy w jego trakcie
przypominać potencjalnym respondentom o możliwości wypełnienia geoankiety.
Po zamknięciu badania niezbędne jest stworzenie raportu z wynikami geoankiety
(8), polegającego na analizie charakterystyki respondentów i udzielanych przez
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nich odpowiedzi na pytania (szerzej rozdz. 5). Uzyskane w ten sposób wyniki powinny posłużyć do odpowiedniego sformułowania dalszych wytycznych projektowych oraz zaplanowania kolejnych form konsultacji na dalszych etapach prac
planistycznych i projektowych (9).

3.3. Kompilacja treści geoankiety
W niniejszym rozdziale zostanie zaprezentowane zastosowanie ankiety jako narzędzia wsparcia decyzyjnego, którego podstawowym celem jest dostarczenie odbiorcy informacji użytecznych przy podejmowaniu konkretnej decyzji.
W tym kontekście przed przystąpieniem do sporządzania treści ankiety należy
scharakteryzować sytuację, w której podejmowana jest decyzja, a przede wszystkim określić problem decyzyjny.
Przykład: projektant systemu roweru publicznego stoi przed decyzją dotyczącą lokalizacji stacji systemu. Jego celem jest takie zlokalizowanie stacji, aby
były one dostępne dla jak największej liczby użytkowników. Ograniczeniem
jest liczba możliwych do zlokalizowania stacji.
Następnie należy rozważyć, jakiego rodzaju wiedza może być przydatna przy
rozstrzyganiu tego problemu. Na ogół w tego typu sytuacjach planistycznych wykorzystuje się wiedzę z różnych źródeł, np. wiedzę ekspercką z obszaru projektowania urbanistycznego, wiedzę o terenie zgromadzoną w wyniku inwentaryzacji
czy wreszcie wiedzę lokalną pochodzącą od użytkowników terenu. Geoankieta
jest narzędziem szczególnie przydatnym do pozyskiwania tego ostatniego rodzaju wiedzy.
W celu systematyzacji informacji, które mogą posiadać respondenci, przydatnych przy rozstrzyganiu problemu decyzyjnego, warto sformułować listę potrzeb
informacyjnych decydenta. Mogą one przyjąć np. formę pytania, na które odpowiedź będzie pomocna w podjęciu decyzji.
Przykład: projektant systemu roweru publicznego chciałby dowiedzieć się:
• Z jakiego obszaru przychodzą na stację jej użytkownicy?
• Jak dalekie są podróże odbywane rowerem publicznym?
• Czy przyczyną niekorzystania z systemu może być zła lokalizacja dotychczasowych stacji?
• Gdzie użytkownicy widzą potrzebę instalacji nowej stacji?
Określone w ten sposób potrzeby informacyjne mogą być w dalszym postępowaniu traktowane jako punkt wyjścia do konstrukcji ankiety. Muszą być one zatem
zrozumiałe i precyzyjne dla respondentów, odbiorcy wyników i/lub decydenta.
Równolegle do określania potrzeb informacyjnych należy określić główne
grupy docelowe projektu, tj. grupy osób, które posiadają informacje potrzebne
organizatorowi projektu. W przypadku wielu problemów planistycznych będą to
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przede wszystkim mieszkańcy obszaru objętego planowaniem, ale mogą to być
także inne grupy – jego użytkownicy (niebędący mieszkańcami), przyszli lub byli
użytkownicy, właściciele nieruchomości, inwestorzy, deweloperzy itp.
Przykład: projektant określa trzy grupy docelowe projektu – użytkowników
systemu roweru publicznego, osoby niekorzystające z systemu oraz potencjalnych użytkowników systemu. Pytania geoankiety będą adresowane do tych
trzech grup, zatem będą one także adresatami działań rekrutacyjnych.
Znając potrzeby informacyjne i grupy docelowe badania, można przystąpić
do konstruowania kwestionariusza geoankiety, a w szczególności pytań, na które odpowiadać będą respondenci. Potrzeby informacyjne warunkują przedmiot
pytania, podczas gdy grupy docelowe – jego formę. Pytania ankietowe powinny
być zrozumiałe dla przeciętnego przedstawiciela respondentów. Warto zwrócić
uwagę, że pytania nie muszą być takie same jak pytania badawcze. W wielu przypadkach potrzeby informacyjne będą realizowane przez analizę odpowiedzi na
więcej niż jedno pytanie.
Przykład 1: aby ustalić obszar, z jakiego użytkownicy docierają do stacji
rowerowej, projektant prosi ich o wskazanie dwóch punktów – miejsca, z którego rozpoczynają podróż (np. miejsce zamieszkania), oraz stacji, na której
wypożyczają rower.
Przykład 2: aby ustalić preferowane miejsca instalacji nowych stacji rowerowych, projektant umożliwił użytkownikom wskazywanie nowych lokalizacji
stacji jako obiekty punktowe lub obiekty obszarowe.
Przy tworzeniu pytań warto wziąć pod uwagę przewidywane metody analizy
otrzymanych danych. Pytania muszą być skonstruowane tak, aby odpowiedzi
generowały dane możliwe do analizy w założony sposób.
Przykład: projektant zakłada, że zasięg stacji rowerowej zostanie obliczony
na podstawie analizy rozmieszczenia miejsc rozpoczęcia podróży (np. miejsc
zamieszkania) oraz stacji wypożyczenia. Najpierw przewiduje się przypisanie
miejsc rozpoczęcia podróży do stacji, na których następuje wypożyczenie, a następnie – obliczenie dla każdej stacji średniej odległości od tej stacji do odpowiadających jej miejsc rozpoczęcia podróży.
Odpowiednio wczesne określenie metod analitycznych pozyskanych informacji pozwoli na oszacowanie czasu potrzebnego do przeprowadzenia analizy wyników projektu. W przypadku wysokiej czasochłonności analiz może pojawić się
konieczność zmiany metody analizy lub ograniczenia zakresu ankiety. Krok ten
pozwala także ocenić, czy jednostka organizująca projekt ma możliwości samodzielnego przeprowadzenia analizy.
Kwestionariusz geoankiety powstaje poprzez ułożenie kilku standardowych
części ankiety:
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• strona tytułowa – wprowadzenie do projektu geoankiety, jej tytuł, cele, krótki opis projektu, informacja o jednostce/osobie przeprowadzającej projekt,
ewentualnie instrukcja wypełniania geoankiety oraz informacja o czasie i sposobie udostępnienia wyników;
• strona/strony merytoryczne – z opracowanymi pytaniami w założonej kolejności;
• strona metryczkowa – obejmuje dane demograficzno-społeczne respondentów, takie jak wiek, płeć, wykształcenie, zawód itp.;
• strona końcowa – zawiera zwyczajowo podziękowanie za wzięcie udziału
w projekcie.
Przy ustalaniu kolejności pytań należy wziąć pod uwagę możliwości czasowe respondenta oraz relatywną ważność pytań. Ankieta zawierająca wiele pytań,
szczególnie zmuszających respondentów do wysiłku eksploracyjnego, może nie
zostać wypełniona w całości. Z tego powodu rozsądne wydaje się umieszczenie
ważniejszych pytań bliżej początku ankiety – oczywiście jeżeli nie zaburza to kolejności wynikającej z innych przesłanek (np. logicznego wynikania pytań
kolejnych z poprzednich).
Do dyspozycji osoby projektującej
ankietę są pytania z dwóch głównych
grup. Pierwszą grupę stanowią tradycyjne pytania ankietowe, niezwiązane
z danymi przestrzennymi ankiety. Są
Ryc. 5. Przykład pytania jednokrotnego
to m.in. pytania jednokrotnego wywyboru
Źródło: opracowanie własne.
boru, wielokrotnego wyboru, wybór

Ryc. 6. Przykład pytania wielokrotnego wyboru
Źródło: opracowanie własne.

Kompilacja treści geoankiety
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z predefiniowanej listy opcji, a także pozwalające na wybór wartości poprzez
ustawienie znacznika na skali liczbowej (zob. odpowiednio ryc. 5, 6 i 7).
Drugą grupę stanowią pytania związane z danymi przestrzennymi, której dotyczy geoankieta. Projektant geoankiety może umożliwić respondentom nanoszenie na mapę podkładową trzech rodzajów obiektów geograficznych – punktów
(zob. ryc. 8), linii i obszarów (zob. ryc. 9).
Gotowy kwestionariusz warto poddać weryfikacji poprzez przekazanie do
2-etapowej korekty kilku osobom: a) związanym merytorycznie i b) niezwiązanym z danym projektem oraz z tematem projektu. W przypadku gdy jest to
możliwe, dobrą praktyką jest także przeprowadzenie pilotażu geoankiety na
możliwie różnorodnej grupie respondentów, co pozwoli zarówno na weryfikację

Ryc. 7. Przykład pytania pozwalającego na wybór wartości liczbowej z zakresu liczbowego
określonego na etapie konfiguracji pytania
Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 8. Przykład pytania, w którym respondent ma możliwość odpowiedzi poprzez naniesienie punktu na mapę
Źródło: opracowanie własne.

24

Geoankieta

Ryc. 9. Przykład pytania, w którym respondent ma możliwość odpowiedzi poprzez naniesienie na mapę obszaru (poligonu)
Źródło: opracowanie własne.

zrozumienia pytań, jak i czasu potrzebnego na jej wypełnienie. Ponadto dane
pozyskane w ramach pilotażu mogą być użyte do przeprowadzenia analiz w celu
przetestowania procedury analitycznej oraz identyfikacji możliwych problemów
związanych z ich jakością.
Przygotowanie treści ankiety obejmuje etapy przedstawione na rycinie 10.

Ryc. 10. Etapy przygotowania treści ankiety
Źródło: opracowanie własne.
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3.4. Architektura geoankiety
Geoankietę można stworzyć w prosty sposób za pomocą panelu administracyjnego, do którego dostęp otrzymuje każda osoba, która będzie odpowiedzialna za
konfigurację geoankiety. Użytkownik konstruujący geoankietę za pomocą panelu
ma możliwość zarządzania procesem tworzenia, monitorowania oraz generowania wyników. Proces tworzenia geoankiety składa się z pięciu kroków:
1. Informacje ogólne – w pierwszym kroku tworzenia geoankiety należy zdefiniować jej podstawowe parametry, takie jak tytuł, opis oraz datę rozpoczęcia
i zakończenia.
2. Konfiguracja mapy – w drugim kroku należy określić, jakiego obszaru będzie
dotyczyć dana geoankieta, ale istnieje możliwość utworzenia ankiety bez odniesienia w przestrzeni geograficznej.
3. Ustawienia warstw mapy – w trzecim kroku należy określić, jakie dane mają
być prezentowane na mapie będącej częścią geoankiety.
4. Tworzenie kwestionariusza – w czwartym kroku dodawana jest treść ankiety; w tym miejscu wybierane są różne typy pytań, ich kolejność, układ oraz
treść.
5. Podsumowanie – w kroku piątym tworzona jest strona startowa oraz końcowa danej geoankiety.
Konfiguracja może być wykonana za jednym razem, ale można ją wykonać
również stopniowo, zapisując dane w poszczególnych etapach i wracając do nich
w późniejszym czasie. Zapis danych podczas tworzenia geoankiety jest automatyczny, ale następuje on dopiero po prawidłowym wypełnieniu wszystkich wymaganych pól. Każdy element panelu administracyjnego geoankiety ma wbudowaną

Ryc. 11. Zrzut ekranu z procesu konfigurowania geoankiety, krok pierwszy – informacje
ogólne
Źródło: opracowanie własne.
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Ryc. 12. Zrzut ekranu z procesu konfigurowania geoankiety, krok drugi – konfiguracja
mapy
Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 13. Zrzut ekranu z procesu konfigurowania geoankiety, krok trzeci – konfiguracja
warstw mapy
Źródło: opracowanie własne.
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Ryc. 14. Zrzut ekranu z procesu konfigurowania geoankiety, krok czwarty – tworzenie
kwestionariusza pytań
Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 15. Zrzut ekranu z procesu konfigurowania geoankiety, krok piąty – tworzenie strony
informującej o zakończeniu ankiety
Źródło: opracowanie własne.
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Ryc. 16. Generowanie wyników w postaci wykresu kołowego
Źródło: opracowanie własne.

kontrolę poprawności zapisu danych, dzięki której użytkownik jest informowany
o ewentualnych brakach.
Osoby pełniące funkcję administratorów geoankiety mogą monitorować wyniki w czasie rzeczywistym (ryc. 16, 17). Za pomocą panelu administracyjnego
mogą kontrolować ilość wypełnionych ankiet, przeglądać wyniki w postaci wykresów, tabel oraz map.

Ryc. 17. „Mapa ciepła” – wygenerowane w panelu administracyjnym geoankiety wyniki
„zaznacz na mapie miejsce zamieszkania” na warstwie OpenStreetMap
Źródło: opracowanie własne.
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Cechą wyróżniającą geoankietę spośród istniejących narzędzi do zbierania
danych za pomocą pytań ankietowych jest możliwość gromadzenia i analizowania danych przestrzennych bez konieczności wykorzystywania dodatkowego
oprogramowania. Jednym z elementów panelu administracyjnego geoankiety
jest moduł wyników, w którym można wygenerować wyniki np. w postaci mapy
ciepła (ryc. 17).
Dla bardziej zaawansowanych użytkowników został przygotowany moduł
generowania plików z danymi wynikowymi w formacie CSV, które można dalej
opracowywać w programach statystycznych, arkuszu kalkulacyjnym oraz analizować w oprogramowaniu geoinformacyjnym. Powstała baza danych pozwala na
dalsze analizy wyników z zastosowaniem metod jakościowych oraz ilościowych
(statystycznych), jak również wizualizacji w postaci map.

3.5. Przykład zastosowania geoankiety – modernizacja
Rynku Łazarskiego w Poznaniu
Przedmiotem opisywanego przykładu konsultacji społecznych było stworzenie
propozycji wytycznych do planowanego konkursu architektoniczno-urbanistycznego dotyczącego modernizacji Rynku Łazarskiego w Poznaniu. Podjęte działania
były pierwszym etapem prac mających na celu podniesienie atrakcyjności Rynku
Łazarskiego poprzez nadanie mu nowych funkcji społecznych i kulturowych, zahamowanie procesu degradacji, uzupełnienie rynku o nowe potrzebne atrakcyjne
elementy pozwalające wykreować dla tego miejsca wysoką jakość wspólnej przestrzeni.
Rynek Łazarski (ryc. 18) położony jest w centrum dzielnicy Łazarz, na
wschód od ul. Głogowskiej, u zbiegu ulic Lodowej, Dmowskiego, Calliera oraz

Ryc. 18. Ortofotomapa obszaru Rynku Łazarskiego
Źródło: Urząd Miasta Poznania.
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Małeckiego. W 1894 r. gmina Łazarz urządziła duży plac targowy, który miał
nieregularny kształt. Rynek Łazarski został włączony do Poznania w roku 1900
wraz z gminą Łazarz. Rynek ma 5800 m² powierzchni, z czego pod handel straganowy przeznaczone jest około 4000 m². Od innych rynków Poznania różni się
tym, że oprócz kwiatów, owoców, warzyw i odzieży odbywa się tu także handel
starociami.
Zbieranie uwag i pomysłów odnoszących się do wytycznych programowych
oraz planowanego konkursu dotyczącego modernizacji Rynku Łazarskiego trwało
od 3 do 16 grudnia 2015 r. W konsultacjach wykorzystana została geoankieta, za
pomocą której organizatorzy konkursu chcieli uzyskać szerszą wiedzę na temat
społecznych preferencji i oczekiwań związanych z podniesieniem atrakcyjności
Rynku Łazarskiego. Uwagi zbierano również w sposób tradycyjny – listownie
i mailowo. Informacja na temat konsultacji społecznych była propagowana na
przełomie listopada i grudnia 2015 r. na spotkaniach z mieszkańcami, poprzez
miejską stronę internetową, media społecznościowe, lokalną prasę i portale
internetowe.
Formuła konkursu dotyczącego projektu modernizacji Rynku Łazarskiego była
jednym z pierwszych w Polsce zastosowań tzw. „formatu flamandzkiego”, czyli procedury open call (otwartego zaproszenia), będącego połączeniem formuły
konkursowej i konsultacyjnej. Na pierwszym etapie postępowania konsultacji
podlegały tylko założenia programowe do konkursu i wstępne wytyczne. Konsultacja na tak wczesnym etapie miała zapobiec sytuacji, w której zgłaszane do
konkursu projekty będą rażąco odbiegać od oczekiwań sformułowanych przez
organizatorów i społeczność lokalną. Zebrane za pomocą geoankiety wytyczne
stanowiły jeden z materiałów, które rozsyłane były do pracowni architektonicznych w formie zaproszenia do udziału w konkursie. Na podstawie przysłanych
portfolio i opisu wizji modernizacji rynku wyselekcjonowane zostały pracownie,
które uczestniczyły w dalszym etapie konkursu, polegającym na sporządzeniu
koncepcji urbanistyczno-architektonicznej.
Przeprowadzona geoankieta zawierała 23 pytania i obejmowała następujące
zagadnienia:
• charakterystyka respondentów: wiek, płeć, status zawodowy, miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub nauki, sposób otrzymania informacji o ankiecie;
• dotychczasowe formy korzystania z Rynku Łazarskiego: częstotliwość, preferowane dni tygodnia i godziny odwiedzin, sposób docierania, miejsca wykorzystywane dla celów zakupów, usług oraz spotkań, rekreacji i wypoczynku;
• kierunki modernizacji Rynku Łazarskiego: potrzeba modernizacji, jej najważniejsze elementy, potrzeby parkingowe, funkcja tzw. „lejka łazarskiego”,
kwestie wygospodarowania miejsc spotkań, wypoczynku, rekreacji, przykrycia
targowiska stałym zadaszeniem, uspokojenia ruchu w centralnej części rynku;
• rozplanowanie rynku: wskazanie preferowanych miejsc dla stałej i czasowej
części targowiska oraz miejsc spotkań, wypoczynku, rekreacji.
W końcowym pytaniu otwartym respondenci mogli podzielić się wszystkimi własnymi spostrzeżeniami i pomysłami w zakresie modernizacji Rynku
Łazarskiego.

Przykład zastosowania geoankiety – modernizacja Rynku Łazarskiego w Poznaniu
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Tabela 2. Rezultaty zastosowania geoankiety na przykładzie Rynku Łazarskiego
Potencjalne efekty geoankiety w odniesieniu do
Przykładowe rezultaty dla Rynku Łazarskiego
projektów zagospodarowania
przestrzeni
Pobudzenie aktywności
• Przystąpienie do projektu modernizacji Rynku
mieszkańców
Łazarskiego spotkało się z pozytywnym przyjęciem
przez mieszkańców, podobnie jak decyzja o szerokich
konsultacjach na temat formuły zagospodarowania tego
obszaru.
• Osiągnięto znaczną, jak na nowatorską formę konsultacji
i dzielnicowy charakter projektu, liczbę uczestników –
386.
• Aż 75% respondentów stanowili mieszkańcy osiedla św.
Łazarz, co pozwala uzyskane wyniki konsultacji określić
jako stanowisko przede wszystkim lokalnej społeczności.
• Największe zainteresowanie geoankieta wzbudziła wśród
osób w wieku do 40 lat, a reprezentację osób w wyższych
kategoriach wiekowych uznać można za niewystarczającą.
Prowadzi to do wniosku, że internetowe metody
konsultacji wymagają nadal równoległego prowadzenia
form bardziej tradycyjnych (spotkania, warsztaty).
Rozpoznanie dotychcza• Główną dotychczasową funkcją Rynku Łazarskiego jest
sowych form korzystania
handel, skoncentrowany przede wszystkim na samej
z przestrzeni i ich rozmieszpłycie targowiska.
czenia
• Funkcja rekreacyjno-wypoczynkowa jest do tej
pory realizowana na Rynku Łazarskim w stopniu
marginalnym.
Określenia poparcia dla ge- • Rynek Łazarski w obecnej formie nie spełnia oczekiwań
neralnego kierunku zmian
mieszkańców, a jego przestrzeń wymaga kompleksowej
rehabilitacji.
• Uczestnicy ankiety wyrazili zdecydowane poparcie dla
idei modernizacji Rynku Łazarskiego.
Preferencje w zakresie pod- • Podstawowa funkcja targowiskowa nie powinna zostać
stawowych funkcji przestrzeistotnie ograniczona, natomiast istnieje potrzeba
ni i ich rozmieszczenia
wykorzystania części dotychczasowej powierzchni
targowiska w sposób bardziej wielofunkcyjny.
• Ankietowani wyrazili mocne poparcie dla pomysłu
rozwinięcia funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych Rynku
Łazarskiego, wskazując jako preferowane dla nich miejsce
obszar tzw. lejka łazarskiego
Preferencje w zakresie
• Respondenci opowiedzieli się za zwiększeniem komfortu
poszczególnych rozwiązań
i bezpieczeństwa pieszych na Rynku Łazarskim, nawet za
urbanistyczno-architektocenę ograniczenia swobody poruszania się samochodem,
nicznych
szczególnie przez centralną część obszaru.
• Najważniejszy element modernizacji – poprawa
funkcjonalności i estetyki straganów. Jedną z opcji, która
uzyskała istotne poparcie, jest możliwość wprowadzenia
ich jednolitego zadaszenia.
Źródło: opracowanie własne.
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Zastosowanie geoankiety na potrzeby konkursu architektoniczno-urbanistycznego dotyczącego modernizacji Rynku Łazarskiego w Poznaniu przyniosło
rezultaty, które, na tle bardziej generalnej klasyfikacji potencjalnych efektów geoankiety, przedstawiono w tabeli 2.
Liczne uczestnictwo mieszkańców dzielnicy w geoankiecie stanowi ważny argument na rzecz zasadności prowadzenia konsultacji już na stosunkowo wczesnym etapie procedury projektowej. W ogłoszonym przez miasto konkursie
wzięło udział 25 pracowni projektowych. Do drugiego etapu zakwalifikowano
5 z nich. Uczestnicy konkursu otrzymali pełny raport z konsultacji metodą geoankiety jako jeden z materiałów informacyjnych. Zwycięska koncepcja w bardzo
dużym stopniu nawiązywała do wyników konsultacji społecznych prowadzonych
za pomocą geoankiety. Realizacja projektu rozpocznie się w 2018 r.

4. Geodyskusja
Geodyskusja jest internetową aplikacją mającą zastosowanie w przypadku potrzeby dialogu w kontekście zagospodarowania przestrzeni. Z powodzeniem jest
wykorzystywana w konsultacjach społecznych, kiedy gotowa jest np. koncepcja
zagospodarowania obszaru. W przypadku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego może być utożsamiana z etapem wyłożenia projektu planu do
publicznego wglądu. W ramach geodyskusji uczestnicy konsultacji społecznych
mogą wypowiadać się i oceniać prezentowane propozycje planistyczne. Geodyskusja w odróżnieniu od geoankiety umożliwia interakcję pomiędzy uczestnikami
(respondentami, decydentami, planistami itd.), przez co możliwe jest uzyskanie
opinii dotyczących proponowanych rozwiązań i rozstrzyganie wątpliwych kwestii
(związanych np. z uregulowaniami prawnymi) na etapie konsultacji społecznych.
Geodyskusję można zastosować także w sytuacji, w której uczestnicy konsultacji
przedstawiają swoje propozycje i poddają je pod dyskusję pozostałym zainteresowanym.
Geodyskusja może odbywać się na temat:
• koncepcji zagospodarowania przestrzeni,
• propozycji inwestycji infrastrukturalnych, w tym transportowych,
• działań strategicznych jednostki i finansowania przedsięwzięć w przestrzeni,
• wyboru obszarów objętych szczególnymi regulacjami i in.
Geodyskusja może przyjmować dwie podstawowe formy:
• Model A (ryc. 19) – w którym respondenci dyskutują i wypowiadają się na
temat gotowej propozycji, np. projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego; w tym modelu respondenci mogą komentować propozycję rozwiązania i wypowiedzi innych uczestników dyskusji, ocenić rozwiązanie w skali Likerta (1932), np. w zakresie od 1 do 5 oraz popierać lub negować dane
rozwiązanie poprzez funkcję popieram/nie popieram (opis tych funkcji może
być skonfigurowany w inny sposób, np. lubię/nie lubię). Model A geodyskusji
stosowany jest na etapie konsultacji gotowego projektu opracowania, na którym uzyskiwana jest opinia mieszkańców na temat proponowanych rozwiązań.
• Model B (ryc. 20) – w którym respondenci proponują rozwiązania, które
mogą być oceniane i komentowane przez pozostałych uczestników, np. zgłaszanie propozycji projektów rewitalizacyjnych w ramach gminnego programu
rewitalizacji; ten model pozwala respondentom swobodnie oznaczać na mapie
obiekty punktowe, liniowe lub poligonowe, co do których zgłaszane są propozycje; model B geodyskusji stosowany jest w sytuacjach, w których możliwy
i celowy jest udział respondentów już na etapie powstawania koncepcji planu.
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Ryc. 19. Przykład strony aplikacji geodyskusji – model A, na której uczestnik może komentować i oceniać zaproponowane rozwiązanie
Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 20. Przykład strony aplikacji geodyskusji – model B, gdzie uczestnik może dodawać
własne wpisy, które mogą być komentowane przez innych użytkowników geodyskusji
Źródło: opracowanie własne.

4.1. Obszary zastosowań
Jak wspomniano w rozdziale 2, geodyskusja może przyjąć dwie formy:
• model A, służący pozyskaniu opinii na temat danego projektu;
• model B, służący pozyskaniu propozycji do danego projektu i dyskusji nad
nimi.
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Tabela 3. Przykłady zastosowań geodyskusji
Przykład zastosowania
Model A Model B
Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego
×
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
×
Gminny program rewitalizacji
×
×
Tzw. uchwała krajobrazowa
×
Organizacja układu komunikacyjnego
×
Lokalne inwestycje
×
×
Źródło: opracowanie własne.

Na potrzeby niniejszego opracowania wybrano sześć przykładów, w których
zastosowanie geodyskusji ma duży potencjał. Nie należy, jednakże, uznawać podanego zbioru za zamknięty, a jedynie za próbę przedstawienia możliwości wykorzystania geodyskusji na potrzeby przykładowych opracowań. W tabeli 3 przedstawiono opracowania, którym towarzyszyć może zastosowanie geodyskusji wraz
ze wskazaniem modelu geodyskusji: A lub B.
W dalszej części opracowania scharakteryzowano poszczególne przykłady zastosowań geodyskusji.
4.1.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Procedura opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
określona jest w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W ustawie ustalone zostały etapy, w których możliwe
jest uczestnictwo społeczeństwa w procesie opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Ze względu na stosunkowo zbyt późny etap
ustawowych konsultacji społecznych, które ustawodawca przewidział po etapie
opiniowania zewnętrznego, postulaty i opinie mieszkańców na temat proponowanych przez projektantów rozwiązań mogą być odrzucane z obawy przed koniecznością powtarzania wcześniejszych etapów procedury planistycznej. Dlatego też dotychczasowe praktyki zastosowania geodyskusji na potrzeby planów
miejscowych realizowane były po etapie opiniowania wewnętrznego, a przed opiniowaniem zewnętrznym. Takie rozwiązanie może wpłynąć na większą otwartość
projektantów na postulaty mieszkańców i zidentyfikowanie potencjalnych konfliktów, których wystąpienie na dalszym etapie procesu projektowego mogłoby
wpłynąć na zatrzymanie prac tuż przed uchwaleniem projektu planu.
Możliwości: przedstawienie propozycji rozwiązań projektowych wraz z wizualizacjami, komentarz, ocena, dyskusja, kierowanie zapytań do projektanta.
Etap: po opiniowaniu wewnętrznym i przed opiniowaniem zewnętrznym.
W przypadku opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego proponuje się zastosowanie modelu A geodyskusji, obejmującego możliwość zapoznania się z projektem planu miejscowego i wyrażania przez
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mieszkańców opinii na temat prezentowanych propozycji. Wykorzystanie geodyskusji na proponowanym etapie procedury planistycznej obejmuje:
• przygotowanie materiałów (rysunku i tekstu planu oraz innych, np. wizualizacji) do konsultacji społecznych (szerzej mowa o tym w podrozdz. 4.2),
• dyskusję nad projektem, tj. zapoznanie się zainteresowanych z projektem planu miejscowego, komentowanie i zadawanie pytań projektantowi planu,
• analizę wypowiedzi i aktywności uczestników dyskusji w odniesieniu do prezentowanych propozycji.
Analiza wypowiedzi i ocen uczestników geodyskusji pozwala na poznanie opinii społecznej na temat proponowanych rozwiązań i ich rozpatrzenie przed etapem opiniowania zewnętrznego. Tego typu rozwiązanie umożliwia rozpoznanie
w porę potencjalnych sprzeciwów społecznych i zachowanie ciągłości procedury
planistycznej. Należy podkreślić, że takie zastosowanie geodyskusji stanowi nieformalny etap konsultacji społecznych.
4.1.2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego
Procedura opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest określona ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i jest zbliżona do procedury uchwalania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W odróżnieniu od planu
miejscowego studium jest dokumentem obejmującym obszar całej gminy, cechującym się większym stopniem generalizacji. Studium wyznacza kierunki dla uregulowań zapisanych w planach miejscowych, z tego powodu jego opracowanie,
uwzględniające udział szerokiej grupy interesariuszy, jest kluczowe dla rozwoju
przestrzennego danej jednostki.
Zastosowanie geodyskusji na potrzeby studium z uwagi na duży stopień generalizacji wymaga takiego przygotowania materiałów graficznych i opisowych, które pozwoli osobom zainteresowanym, nieposiadającym specjalistycznych umiejętności interpretacji materiałów planistycznych, zrozumieć najważniejsze kierunki
rozwoju przestrzennego jednostki i w konsekwencji proponowane rozwiązania.
Podobnie jak w przypadku opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na potrzeby studium proponuje się zastosowanie
modelu A geodyskusji, obejmującego możliwość zapoznania się z projektem studium i wyrażania przez mieszkańców opinii na temat prezentowanych propozycji
na etapie poprzedzającym opiniowanie zewnętrzne. Wykorzystanie geodyskusji
na proponowanym etapie procedury planistycznej obejmuje:
• przygotowanie materiałów do konsultacji społecznych, tj. rysunku i tekstu
studium oraz dodatkowych materiałów planistycznych ułatwiających mieszkańcom zapoznanie się z propozycjami (szerzej mowa o tym w podrozdz. 4.2),
• dyskusję nad projektem, tj. zapoznanie się zainteresowanych z projektem studium, komentowanie i zadawanie pytań projektantowi studium,
• analizę wypowiedzi i aktywności uczestników dyskusji w odniesieniu do poszczególnych propozycji.
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Możliwości: przedstawienie propozycji rozwiązań projektowych wraz z materiałami studialnymi, komentarz, ocena, dyskusja, kierowanie zapytań do
projektanta.
Etap: po opiniowaniu wewnętrznym i przed opiniowaniem zewnętrznym.
Analiza wypowiedzi i ocen uczestników geodyskusji umożliwia poznanie opinii społecznej na temat proponowanych rozwiązań i ich rozpatrzenie przed etapem opiniowania zewnętrznego. Tego typu rozwiązanie pozwala na rozpoznanie
w porę potencjalnych sprzeciwów społecznych i zachowanie ciągłości procedury
planistycznej. Należy podkreślić, że takie zastosowanie geodyskusji stanowi nieformalny etap konsultacji społecznych.
4.1.3. Gminny program rewitalizacji
Zagadnienie udziału społecznego w ramach procesu opracowania gminnego programu rewitalizacji zostało określone w ustawie z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji. Na podstawie ustawy wyróżnić można trzy etapy, na których możliwy jest udział społeczny: dwa, w przypadku których udział społeczny jest wymagany w ustawie (a i c), oraz jeden (b), w przypadku którego udział społeczny
nie jest wymagany w ustawie, ale którego uspołecznienie jest realizowane przez
niektóre samorządy. Są to:
a) konsultacje społeczne projektu uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
b) sporządzenie listy przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
c) konsultacje społeczne projektu gminnego programu rewitalizacji.
W przypadku a i c największy potencjał ma model A geodyskusji ze względu
na ustawowy obowiązek konsultacji gotowych projektów uchwały o wyznaczeniu
obszaru zdegradowanego i rewitalizacji, a także gminnego programu rewitalizacji. Zastosowanie geodyskusji na potrzeby konsultacji tych projektów obejmuje:
• przygotowanie materiałów do konsultacji społecznych, tj. treści projektów
i opracowań graficznych (map) w postaci umożliwiającej mieszkańcom zapoznanie się z propozycjami (szerzej mowa o tym w podrozdz. 4.2),
• dyskusję nad projektami, tj. zapoznanie się zainteresowanych z projektami,
komentowanie i zadawanie pytań autorom,
• analizę wypowiedzi i aktywności uczestników dyskusji w odniesieniu prezentowanych propozycji.
W przypadku b ustawodawca nie określił konieczności przeprowadzenia konsultacji społecznych, jednakże widoczny jest potencjał geodyskusji w odniesieniu
do decyzji władz lokalnych o zaangażowaniu mieszkańców w przygotowanie listy
propozycji przedsięwzięć. W tej sytuacji proponuje się zastosowanie modelu B
geodyskusji, który umożliwia zainteresowanym nanoszenie na obszarze rewitalizacji propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych i poddawanie ich pod dyskusję
innych zainteresowanych. W tym przypadku geodyskusja obejmuje:
• zamieszczenie na mapie granic obszaru rewitalizacji,
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• możliwość nanoszenia przez zainteresowanych w granicach obszaru rewitalizacji/zdegradowanego propozycji projektów rewitalizacyjnych (lokalizacji,
opisu, dodatkowych materiałów np. graficznych),
• możliwość komentowania i oceniania propozycji innych uczestników,
• analizę przedstawionych propozycji i odnoszących się do nich wypowiedzi
oraz aktywności uczestników i rozpatrzenie możliwości ich uwzględnienia
w gminnym programie rewitalizacji.
Możliwości: przedstawienie projektów, komentarz, ocena, dyskusja, kierowanie zapytań do autorów, nanoszenie propozycji projektów rewitalizacyjnych.
Etap: przed złożeniem wniosku o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji (a), przed sporządzeniem projektu gminnego programu
rewitalizacji (b), po sporządzeniu projektu gminnego programu rewitalizacji
(c).
4.1.4 Uchwała krajobrazowa
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze
wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, czyli tzw. ustawa krajobrazowa
wprowadziła zmiany mające na celu uregulowanie kwestii ochrony krajobrazu przed negatywnym wpływem działalności antropogenicznej. Ze względu na
szczególną rolę, jaką w kwestii tzw. zanieczyszczenia wizualnego krajobrazu pełnią reklamy, uchwały samorządów lokalnych podejmowane jako konsekwencja
niniejszej ustawy zwane są często reklamowymi, zamiennie krajobrazowymi1.
Ustawodawca przewidział w przyjętych przepisach udział społeczny w procesie
tworzenia prawa lokalnego w zakresie zasad i warunków zapewnienia ładu przestrzennego.
Zastosowanie geodykusji możliwe jest na etapie, który ustawodawca przewidział jako wyłożenie projektu uchwały do publicznego wglądu. Można wówczas
przedstawić w postaci interaktywnej mapy założeń projektu uchwały, tj. obszarów i regulacji, które w ich obrębie są przewidziane. Mieszkańcy, podobnie jak
w przypadku planu miejscowego czy też studium, mogą zapoznać się z propozycjami autorów uchwały i ocenić je lub wypowiedzieć się na ich temat, dyskutując
jednocześnie z innymi uczestnikami i zadając pytania.
Możliwości: przedstawienie projektu, komentarz, ocena, dyskusja, kierowanie zapytań do autorów.
Etap: wyłożenie projektu uchwały do publicznego wglądu.
Analiza wypowiedzi i ocen uczestników geodyskusji pozwala na poznanie opinii społecznej na temat proponowanych rozwiązań i szerszy udział społeczeństwa
w procesie konsultacji społecznych.
1

Mowa o uchwale w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.
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4.1.5. Organizacja układu komunikacyjnego
Geodyskusja z powodzeniem może być także stosowana na potrzeby koncepcji
i przedsięwzięć o charakterze liniowym, jakim jest np. organizacja układu komunikacyjnego. Przedsięwzięcia w zakresie reorganizacji układu komunikacyjnego, zmian w systemie transportu publicznego czy też budowy nowych dróg
są jednymi z istotniejszych zagadnień, w których głos chcą zabierać mieszkańcy.
Geodyskusja dzięki swoim funkcjom daje mieszkańcom możliwość czytelnego
i szczegółowego zapoznania się z proponowanymi rozwiązaniami. W ramach
geodyskusji możliwe jest przedstawienie i poddanie pod ocenę kilku wariantów
np. reorganizacji układu komunikacyjnego, nadanie poszczególnym fragmentom
sieci szczegółowych opisów. Geodyskusja może służyć nie tylko wyborowi najlepszych rozwiązań, ale i poznaniu problemów, które mogły nie zostać w pełni
zidentyfikowane na etapie diagnozy.
Możliwości: przedstawienie projektu, przedstawienie wariantów projektu,
komentarz, ocena, dyskusja, kierowanie zapytań do projektantów
Etap: konsultacje społeczne projektu.
4.1.6. Lokalne inwestycje
Ostatnim prezentowanym w niniejszym opracowaniu zastosowaniem geodyskusji są konsultacje społeczne w zakresie realizacji lokalnych inwestycji, takich jak
lokalizacja kamer monitoringu miejskiego, lokalizacja obiektów małej architektury, realizacja drobnych usprawnień poprawiających wygodę i bezpieczeństwo.
W tym celu geodyskusja może zostać zastosowana w dwóch wariantach. Korzystając z modelu A, mieszkańcy mogą wypowiedzieć się i dyskutować na temat
gotowych propozycji lokalnych inwestycji. W modelu B z kolei mieszkańcy mogą
nanosić na mapę własne propozycje i poddawać je pod dyskusję innych uczestników. Wykorzystanie geodyskusji w celu zaplanowania lokalnych inwestycji pozwala na poznanie najważniejszych i najpilniejszych potrzeb mieszkańców w ich
najbliższym sąsiedztwie, o czym władze i pracownicy administracji lokalnej mogą
mieć małą wiedzę.
Możliwości: przedstawienie propozycji lokalnych inwestycji, wskazywanie
propozycji lokalnych inwestycji, komentarz, ocena, dyskusja, kierowanie zapytań do projektantów.
Etap: planowanie budżetu miasta, budżetów jednostek lokalnych (np. rad
osiedli).

4.2. Przygotowanie materiałów do geodyskusji i jej
konfiguracja
4.2.1. Kompilacja materiałów do geodyskusji
W przypadku bardziej skomplikowanych opracowań planistycznych, takich jak
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego czy studia uwarunkowań

40

Geodyskusja

i kierunków zagospodarowania przestrzennego, konieczne jest wstępne przygotowanie materiałów do geodyskusji. Obejmuje ono:
• uproszczenie języka planistycznego, który może być niezrozumiały dla innych
uczestników dyskusji,
• konwersję projektu rysunku planu do formatu GeoJSON w układzie współrzędnych EPSG:3857,
• przygotowanie opisów do poszczególnych wydzieleń planu miejscowego,
• opcjonalnie przygotowanie wizualizacji przestrzeni w postaci zdjęć, projektów
wraz z ich lokalizacją na mapie, warstwa z wizualizacjami może być wgrana za
pomocą pliku w formacie GeoJSON.
4.2.2. Architektura geodyskusji i generowanie wyników – panel
administracyjny
Istnieje dość duża swoboda w konfiguracji geodyskusji. Poza wspomnianymi powyżej modelami możliwe jest również decydowanie o tym, czy wymagana jest rejestracja respondentów, czy będzie można zapoznać się z dyskusją bez możliwości
aktywnego uczestnictwa. Geodyskusja działa w najpopularniejszych przeglądar-

Ryc. 21. Widok aplikacji geodyskusji dla użytkowników używających urządzeń mobilnych.
A – mapa, B – widok wątków dyskusyjnych
Źródło: opracowanie własne.
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kach internetowych, w tym: Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Internet
Explorer (wersja 11 lub nowsza) i Opera. Dostosowana jest również do wyświetlania mobilnego, czyli na takich urządzeniach, jak smartfon czy tablet (ryc. 21).
Panel administracyjny geodyskusji
Konfiguracja geodyskusji odbywa się za pomocą panelu administracyjnego (ryc.
22–26). Nie są wymagane żadne specjalne umiejętności i może to zrobić każdy,
kto potrafi poruszać się w internecie. Proces konfigurowania geodyskusji składa
się z pięciu kroków.
Informacje ogólne – w pierwszym kroku tworzenia geodyskusji należy zdefiniować jej podstawowe parametry.
Konfiguracja mapy – w drugim kroku należy określić, jakiego obszaru będzie
dotyczyć dana dyskusja; poniżej prezentowane są kolejne funkcjonalności z modułu konfiguracji mapy.

Ryc. 22. Zrzut ekranu z konfiguracji geodyskusji, krok pierwszy – informacje ogólne o geodyskusji
Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 23. Zrzut ekranu z konfiguracji geodyskusji, krok drugi – konfiguracja zasięgu geodyskusji
Źródło: opracowanie własne.
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Ryc. 24. Zrzut ekranu z konfiguracji geodyskusji, krok trzeci – konfiguracja warstw mapy
dostępnej w geodyskusji
Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 25. Zrzut ekranu z konfiguracji geodyskusji, krok czwarty – definiowanie formularza
dyskusji
Źródło: opracowanie własne.
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Ryc. 26. Zrzut ekranu z konfiguracji geodyskusji, krok piąty – definiowanie treści strony
powitalnej oraz ustawienia uprawnień
Źródło: opracowanie własne.

Ustawienia warstw mapy – w trzecim kroku należy określić, jakie dane mają
być prezentowane na mapie będącej częścią geodyskusji.
Dyskusja – w czwartym kroku tworzenia geodyskusji wykonywana jest konfiguracja elementów, które będzie wypełniał uczestnik dyskusji.
Podsumowanie – w kroku piątym tworzona jest strona startowa oraz ustawiane są główne parametry geodyskusji, takie jak ewentualna dostępność geodyskusji dla osób niezalogowanych czy możliwość komentowania oraz oceny wątków dyskusyjnych.
Podczas konfigurowania geodyskusji dane zapisują się po każdej edycji, więc
w każdej chwili można powrócić do konfiguracji geodyskusji bez konieczności
rozpoczynania od nowa. Wszystkie elementy panelu administracyjnego geodyskusji mają wprowadzoną kontrolę zapisu danych, dzięki której użytkownik jest
informowany o ewentualnych błędach typu brak wypełnionego obowiązkowego
pola.
Generowanie wyników geodyskusji
Wyniki geodyskusji dostępne są w zestawieniu zbiorczym, w którym osoba będąca moderatorem lub administratorem geodyskusji może analizować wyniki.
W zestawieniu zbiorczym można filtrować wyniki za pomocą tagów, kategorii
oraz statusów, a także sortować je według tytułów, dat wprowadzenia wątków
dyskusyjnych, liczby komentarzy, popularności wpisu, statusów (ryc. 27). Możliwe jest również pobranie wyników geodyskusji do pliku CSV i dalsza analiza ilo-
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Ryc. 27. Widok panelu moderatora i administratora geodyskusji, z poziomu którego można filtrować oraz eksportować wyniki
Źródło: geodyskusja na temat uchwały krajobrazowej w Poznaniu.

ściowa oraz jakościowa dzięki zastosowaniu arkuszy kalkulacyjnych lub oprogramowania do analiz statystycznych i geoprzestrzennych. Można też pobrać wyniki
każdego z wpisów za pomocą pliku PDF.

4.3. Implementacja geodyskusji
Konsultacje społeczne przeprowadzane z zastosowaniem geodyskusji są procesem wieloetapowym, angażującym różne grupy uczestników – od władz gminy,
poprzez pracowników urzędu, informatyków i programistów, do lokalnych liderów mieszkańców i innych osób zainteresowanych danym problemem.
Pierwszym etapem procesu (ryc. 28) jest określenie celu, zakresu i harmonogramu konsultacji społecznych. Ułatwia to decyzję na temat wyboru modelu
geodyskusji oraz wszystkich działań w odniesieniu do możliwości czasowych,
kadrowych i finansowych jednostki. Kolejnym (2) etapem jest przygotowanie
materiałów do geodyskusji, jej konfiguracja i testy. Jest to jeden z najdłuższych
etapów całego procesu i kluczowych w kontekście funkcjonalności geodyskusji
i jej przystępności dla mieszkańców. Równolegle z tym etapem mogą rozpocząć
się działania w zakresie zaplanowania, przygotowania i przeprowadzenia działań
promocyjnych (3). Działania promocyjne – ich wybór i sposób przeprowadzenia – nierzadko są kluczowe dla powodzenia konsultacji społecznych wyrażającego się we frekwencji uczestników. Dopiero czwartym etapem całego procesu są
konsultacje społeczne, które nie powinny trwać krócej niż 3 tygodnie, jednakże
uzależnione jest to od złożoności problemu i potrzeb projektowych. W trakcie
geodyskusji konieczne jest jej monitorowanie w celu oceny konieczności podjęcia dodatkowych działań promocyjnych, zachowania kultury dyskusji oraz odpowiedzi na pytania mieszkańców. W wyniku geodyskusji powstaje zestawienie

Przykład zastosowania geodyskusji w konsultacjach społecznych

45

Ryc. 28. Etapy zastosowania geodyskusji
Źródło: opracowanie własne.

wypowiedzi respondentów i ich propozycji, których przeanalizowanie pozwala
na stworzenie rekomendacji i podjęcie decyzji o implementacji wyników do projektu (5). Uczestnicy geodyskusji powinni mieć możliwość zapoznania się z jej
wynikami i z decyzjami podejmowanymi w odpowiedzi na postulaty uczestników.
W tym celu rekomenduje się sporządzenie opracowania, np. w formie raportu, infografiki, interaktywnej mapy, z którym będą mogli zapoznać się wszyscy zainteresowani. Przedstawienie wyników konsultacji społecznych może nastąpić także
na otwartym spotkaniu (6).

4.4. Przykład zastosowania geodyskusji w konsultacjach
społecznych
W 2017 r. w miejscowości Rokietnica w gminie Rokietnica (powiat poznański)
przeprowadzono drugi etap konsultacji społecznych w formie geodyskusji poświęconych opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dla centrum miejscowości. Konsultacje dotyczyły przestrzeni, która
w przyszłości miałaby pełnić rolę centrum gminy, o funkcjach mieszkaniowych,
usługowych i rekreacyjnych, dającego mieszkańcom możliwości spędzania wolnego czasu i zaspokajania różnorodnych potrzeb. Jeszcze przed przystąpieniem
do prac planistycznych, na przełomie 2015 i 2016 roku, mieszkańcy z dużym zainteresowaniem wzięli udział w konsultacjach społecznych prowadzonych przy
użyciu geoankiety (ryc. 29). Wyniki konsultacji geoankietowych, w postaci raportu, przekazane zostały władzom gminy i projektantom jako rekomendacje do
opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
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Ryc. 29. Proces konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania centrum Rokietnicy
Źródło: opracowanie własne.

Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców konsultacjami społecznymi w formie geoankiety (w konsultacjach wzięło udział 3,3% mieszkańców gminy powyżej 10 roku życia) oraz pozytywne opinie na temat wykorzystanej metody, władze gminy zdecydowały się ponownie na przeprowadzenie internetowych
konsultacji społecznych – tym razem w formie geodyskusji.
Zastosowana w ramach konsultacji społecznych aplikacja geodyskusji dała następujące możliwości:
• przeglądania najważniejszych propozycji ustaleń planu miejscowego dla poszczególnych wydzieleń (ryc. 30),
• oceniania proponowanych ustaleń w skali Likerta (1932) w skali na przykład
od 1 do 5 oraz za pomocą głosów „za” i „przeciw” (ryc. 30),
• oceniania wypowiedzi uczestników geodyskusji za pomocą głosów „za”
i „przeciw”,

Ryc. 30. Widok strony geodyskusji przedstawiający opis i możliwości oceny wybranego
obszaru
Źródło: opracowanie własne.
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• komentowania i odpowiadania na komentarze oraz zadawania pytań (ryc. 31),
• podglądania wizualizacji dyskutowanego obszaru (ryc. 32),

Ryc. 31. Widok strony geodyskusji przedstawiający możliwość dodawania komentarzy
przez uczestników konsultacji
Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 32. Widok strony geodyskusji przedstawiający wizualizację wybranej części obszaru
objętego konsultacjami społecznymi
Źródło: opracowanie własne.
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Ryc. 33. Widok strony geodyskusji zawierającej słownik
Źródło: opracowanie własne.

• zapoznania się z definicjami stosowanych pojęć specjalistycznych (ryc. 33).
W geodyskusji głos zabierał także moderator, który odpowiadał na pytania
uczestników konsultacji oraz wyjaśniał wątpliwe bądź niewskazane w ogólnej
charakterystyce strefy kwestie w zakresie uregulowań urbanistycznych.
Poprzez stronę internetową mieszkańcy i inni zainteresowani przyszłością
centrum Rokietnicy mieli możliwość zapoznania się z propozycjami projektantów, oznaczania i komentowania konkretnych rozwiązań i wyrażenia swojej opinii w formie dyskusji, w tym formułowania zapytań do projektantów. Wyniki
geodyskusji stanowiły materiał do dalszych prac planistycznych, choć, co trzeba
zaznaczyć, konsultacje nie miały formy ustawowej i należało je traktować jako kolejny materiał pomocniczy dla władz gminy i projektantów. Następnym, ustawowym etapem procedury planistycznej było opiniowanie i uzgadnianie projektów
i wyłożenie projektów planów do publicznego wglądu.
W ramach konsultacji wykorzystano różne sposoby informowania o nich
mieszkańców, takie jak: plakaty, ulotki dostępne w obiektach użyteczności publicznej, kampania na profilu Facebook Gminy Rokietnica, kampania na profilu Facebook projektu Geoplan kierowana do osób z obszaru gminy, informację
na stronie internetowej gminy, ogłoszenie w „Gazecie Wyborczej”. Elementem
promocji konsultacji była także debata „Jak stworzyć centrum Rokietnicy” realizowana w ramach cyklu debat organizowanych przez „Gazetę Wyborczą” pt.
„Miasta idei”, która odbyła się 4 kwietnia 2017 r. w Gimnazjum im. Polskich
Noblistów w Rokietnicy.
Obszar objęty konsultacjami społecznymi zlokalizowany jest w części centralnej gminy, mieszczącej się między ul. Trakt Napoleoński i ul. Szkolną (ryc. 34).
Jest to najbardziej zróżnicowana pod względem przestrzennym część wsi, zawiera
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Ryc. 34. Obszar centrum Rokietnicy objęty konsultacjami społecznymi
Źródło: opracowanie własne.

różne typy zabudowy i funkcje. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania gminy Rokietnica” (2011), wieś Rokietnica straciła już charakter typowo wiejski. Stanowi to uzasadnienie do wdrożenia działań w zakresie
zagospodarowania przestrzennego, które zmierzać powinny do intensywnego,
w miejsce ekstensywnego, wykorzystania terenów, tj. dogęszczania struktur zurbanizowanych, wprowadzania większej intensywności zabudowy, w szczególności w części centralnej.
Konsultacje społeczne poświęcone zagospodarowaniu centrum Rokietnicy dotyczyły jednocześnie trzech projektów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego opracowywanych dla tego obszaru. W celu zwiększenia przystępności odbioru prezentowanych treści w ramach konsultacji przedstawione zostały propozycje ustaleń dla zespolonych jednostek wyróżnionych w planie mających zbliżone cechy urbanistyczne, zwanych dalej strefami. Dla przykładu strefa
o nazwie „zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna przyrynkowa” w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego dla działek: 144/9, 144/10, 144/12,
144/14, 144/15, 144/16, 144/17 obejmowała następujące jednostki tego planu:
U/MW, 3MW/U (część), 5MW/U, 7MW/U (część).
Strona internetowa geodyskusji poświęconej zagospodarowaniu centrum Rokietnicy miała dwie opcje dostępu:
• bez konieczności logowania – umożliwiała zapoznanie się z propozycjami dotyczącymi projektów planów miejscowych,
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• z koniecznością logowania – poza możliwością przeglądania projektów planów pozwalała na komentowanie, dyskutowanie oraz kierowanie zapytań do
projektantów planów.
Łącznie stronę geodyskusji odwiedziło 365 użytkowników, z czego 66 osób
się zalogowało, w tym 23 osoby aktywnie uczestniczyły w dyskusji. Geodyskusja
miała charakter anonimowy. W celu uzyskania charakterystyki społeczno-demograficznej respondentów prowadzący konsultacje społeczne przygotowali ankietę
uczestnika, którą przesłano do zalogowanych użytkowników. Na ankietę odpowiedziało 45 osób.
Zgodnie ze znanymi tendencjami (Kaczmarek, Wójcicki 2015, Bąkowska i in.
2017) dotyczącymi aktywności poszczególnych grup wieku w konsultacjach internetowych, widoczna jest nadreprezentatywność osób młodszych w wieku od
25 do 34 lat przy jednoczesnym niedoreprezentowaniu osób w starszym wieku
(powyżej 50 roku życia) (ryc. 35). Mężczyźni stanowili 68,9% respondentów, co
świadczy o ich większej aktywności, pomimo niższego udziału mężczyzn w całej
gminie, wynoszącego 48,9% (ryc. 36).
Uczestnicy geodyskusji w trakcie prowadzonych konsultacji szczególną uwagę
zwracali na proponowaną intensywność zabudowy, kierunki zagospodarowania
przestrzeni publicznych oraz propozycje rozwiązań w zakresie infrastruktury drogowej, szczególnie w kontekście bezpieczeństwa, miejsc parkingowych oraz dróg
rowerowych.
Geodyskusja dała uczestnikom konsultacji możliwość formułowania postulatów, a także zadawania pytań. Zauważalna była tendencja do zadawania pytań
o kwestie, które nie są regulowane poprzez zapisy planów miejscowych. Uczestnicy interesowali się działaniami inwestycyjnymi, które miałyby być podejmowane w niedalekiej przyszłości, przejawiając tym samym troskę o interesy ogólnospołeczne. Wśród osób wypowiadających się ujawnił się właściciel części terenu

Ryc. 35. Struktura wieku uczestników geodyskusji na tle struktury wieku mieszkańców
Rokietnicy
Źródło: opracowanie własne.
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Ryc. 36. Struktura płci uczestników geodyskusji i ogółu mieszkańców gminy
Źródło: opracowanie własne.

objętego procesem konsultacji społecznych, który jednoznacznie przedstawił
swoje stanowisko będące w opozycji do wypowiedzi pozostałych uczestników,
prezentując swój negatywny stosunek do proponowanych rozwiązań mogących
uniemożliwić mu działalność inwestycyjną na posiadanych gruntach. W wyniku
wypowiedzi pozostałych uczestników zauważono dalszy brak aktywności właściciela nieruchomości. Gmina z kolei uzyskała informację na temat preferencji
mieszkańców, mogących być argumentem w dalszej dyskusji na temat przeznaczenia tego terenu w planie miejscowym.
W porównaniu z konsultacjami społecznymi realizowanymi z zastosowaniem
geoankiety w geodyskusji zauważalna była mniejsza aktywność uczestników. Pomimo że stronę odwiedziło jedynie o 70 indywidualnych użytkowników (łącznie
było to 365 osób) mniej niż w przypadku geoankiety przeprowadzonej jako jeden
z pierwszych etapów procesu planistycznego, zaledwie 66 osób zdecydowało się
na zalogowanie umożliwiające aktywny udział w konsultacjach. Z tej grupy jedynie 1/3 osób wzięła udział w dyskusji. Przyczyny takiego poziomu aktywności
mieszkańców w ramach geodyskusji należy dopatrywać się w niechęci do otwartego formułowania własnego zdania. Chętniej uczestnicy geodyskusji korzystali
z możliwości oceniania propozycji i wypowiedzi, których łącznie było 174 (tj.
średnio 3 oceny na osobę zalogowaną).
Zastosowanie geodyskusji w ramach procedury opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Rokietnicy pozwoliło na
zidentyfikowanie problematycznych propozycji rozwiązań zawartych w projektach planów jeszcze przed etapem tzw. opiniowania zewnętrznego. Wątpliwości i uwagi mieszkańców zostały przyjęte na etapie projektowym, nie wpływając
jednocześnie na konieczność powtarzania procedury opiniowania i uzgadniania.
Zaprezentowanie w ramach geodyskusji wizualizacji proponowanych rozwiązań
oraz skróconych opisów najważniejszych ustaleń dla wybranych obszarów przyczyniło się także do zwiększenia przystępności przedstawionego materiału.

5. Generowanie i analiza wyników
5.1. Tworzenie map i interpretacja danych przestrzennych
Dane geograficzne zarówno przestrzenne, jak i nieprzestrzenne pozyskane za pomocą geoankiet można analizować za pomocą różnych metod, w zależności od
ich rodzaju i zawartości tematycznej. Metody te można podzielić na dwie główne
kategorie:
• analiza przypadków,
• grupowanie przestrzenne.
5.1.1. Analiza przypadków
Analiza przypadków polega na przeglądaniu odpowiedzi pojedynczo, jedna po
drugiej, zapoznając się z treściami przypisanymi do pytań (ryc. 37). Metoda ta
ma zastosowanie tylko do tych geoankiet, w których wykorzystano pytania kontekstowe, a szczególnie przydatna jest w analizie odpowiedzi na pytania otwarte.
Analiza przypadków jest z reguły czasochłonna, szczególnie przy dużej liczbie
odpowiedzi. Pozwala ona jednak na dogłębne zapoznanie się z wypowiedziami
uczestników badania, a w rezultacie lepsze zrozumienie ich opinii i unikatowych
doświadczeń. Trudniej natomiast w ten sposób zidentyfikować obszary problemowe, czyli o największym zagęszczeniu oznaczeń, które mogą wymagać szczegółowej analizy lub określonego działania.
Do analizy przypadków można wykorzystać funkcje dostępne w desktopowym oprogramowaniu systemów informacji geograficznej, takim jak np. QGIS
lub ArcMap. Przydatne do tego celu jest także utworzenie internetowej mapy
interaktywnej w czasie rzeczywistym, np. za pomocą platformy lokalizacji danych
firmy Mapbox (ryc. 37). Zaletą tej analizy jest możliwość przeglądu zróżnicowanych poglądów uczestników badania na zadany temat, bowiem praktycznie każda
z odpowiedzi może się różnić formą, zawartością treści, a nawet zaznaczeniem
lokalizacji omawianego tematu czy kwestii. Natomiast wadą tej analizy jest trudność zhierarchizowania według ważności uzyskanych odpowiedzi bez względu na
przyjęte kryteria ich oceny.
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Ryc. 37. Analiza przypadków – lokalizacja odpowiedzi na pytanie otwarte „Jakiego rodzaju utrudnienia komunikacyjne występują na Jeżycach?”; zielone oznaczenia dotyczą obiektów z kategorii „utrudnienia w poruszaniu się pieszo”, nanoszonych przez
uczestników badania na temat organizacji ruchu drogowego na osiedlu Jeżyce w Poznaniu (Rzeszewski i in. 2017)

5.1.2. Grupowanie przestrzenne
Grupowanie przestrzenne polega na wizualnym (kartograficznym) lub ilościowym (statystycznym) przedstawieniu rozmieszczenia obiektów geograficznych
naniesionych przez uczestników badania w geoankietach. Głównym celem tej
analizy jest wyodrębnienie obszarów problemowych, w których badane zjawisko
(np. preferencje, oceny, sposoby korzystania z przestrzeni) ma większe lub mniejsze natężenie niż w innych obszarach. Analiza zawartości odpowiedzi na pytania
kontekstowe ma znaczenie drugorzędne.
W metodzie grupowania przestrzennego można wyróżnić następujące techniki agregacji przestrzennej:
• proste mapy gęstości,
• operacje na prostych mapach gęstości,
• wygładzone mapy gęstości,
• agregacja do obiektów geograficznych.
Proste mapy gęstości
Tworzenie prostych map gęstości polega na zliczeniu obiektów zawierających się
wewnątrz lub przecinających się z oczkami regularnej siatki. Metodę tę można
stosować do danych w postaci punktów, linii i poligonów narysowanych przez
respondentów.
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Ryc. 38. Mapa A przedstawia pojedyncze zaznaczenia (poligony) naniesione przez uczestników badania przeprowadzonego za pomocą geoankiety. Oznaczenia na mapie ilustrują sugerowany zasięg „strefy zamieszkania lub woonerfu”. Interpretacja ilościowa
takiej mapy jest niemożliwa. Dlatego zastosowano grupowanie obiektów obszarowych,
dotyczących sugerowanych obszarów wprowadzenia „strefy zamieszkania lub woonerfu” na osiedlu Jeżyce do prostej mapy gęstości (mapa B) z oczkami siatki o kształcie sześciokąta o średnicy 25 m. Dopiero po wykonaniu prostej mapy gęstości można
zidentyfikować ul. Słowackiego i Rynek Jeżycki jako najczęściej wskazywane obszary
wprowadzenia „strefy zamieszkania lub woonerfu”
Źródła danych referencyjnych: CODGiK, © autorzy OpenStreetMap.

W przypadku prostych map gęstości dobór parametrów polega na wyborze
kształtu i rozmiaru oczka siatki. Oczka siatki mogą przybierać kształt kwadratów,
trójkątów równobocznych lub sześciokątów. Rozmiar oczka siatki (dyskutowany
wyczerpująco dla modeli rastrowych przez Hengla 2006) należy dobierać odpowiednio do skali opracowania, rozmieszczenia przestrzennego analizowanych
obiektów oraz rozmiaru obiektów terenowych, których dotyczy badanie, np. ulic,
skrzyżowań, parków, kwartałów zabudowy. W przypadku agregacji poligonów należy wskazać sposób przypisywania obiektów do oczka siatki. Zliczane mogą być
obiekty, które:
• przecinają się z oczkiem siatki,
• w całości pokrywają oczko siatki,
• zakrywają określoną część oczka siatki (np. przynajmniej połowę).
Proste mapy gęstości można wykonać w oprogramowaniu desktop GIS
w dwóch krokach:
• utworzenie regularnej siatki,
• zliczenie obiektów przypadających na każde oczko siatki.
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W ArcMap 10.5 do utworzenia regularnej siatki kwadratów można użyć funkcji Create Fishnet, a do zliczenia obiektów – funkcji Spatial Join. W QGIS 2.18 do
utworzenia regularnej siatki kwadratów lub sześciokątów służy funkcja Create
Grid Polygon w module MMQGIS. Do zliczenia obiektów można użyć funkcji Join
attributes by location.
Opracowane numerycznie mapy można wyświetlać, korzystając z kompozycji barwnych (ryc. 38B, 39), które pozwalają zidentyfikować miejsca o częstym
i rzadkim występowaniu badanej cechy. Wartości przypisane do oczek siatki można interpretować bezpośrednio jako liczbę wskazań. Podczas interpretacji map
pochodzących z grupowania różnego rodzaju obiektów (np. punktów i wielokątów) należy wziąć pod uwagę różnice w sposobie ich wyliczenia. Każdy punkt
pochodzący z geoankiety jest przypisany tylko do jednego oczka siatki, podczas
gdy jedna linia i jeden wielokąt mogą być przypisane jednocześnie do wielu oczek
siatki. Z tego powodu nie powinno się bezpośrednio porównywać wartości map
pochodzących z grupowania różnego rodzaju obiektów geograficznych.
Operacje na prostych mapach gęstości
Wyniki grupowania danych geoankietowych można ze sobą łączyć i wzajemnie
do siebie odnosić. Zastosowanie ma w tym przypadku algebra map (Longley i in.
2015), która polega na wykonaniu operacji arytmetycznych, trygonometrycznych,
statystycznych lub relacyjnych na dwóch lub więcej warstwach informacyjnych.
Operacje takie zwykle wykonuje się na modelach rastrowych lub wektorowych,
czyli np. na prostych mapach gęstości powstałych w wyniku grupowania danych
z geoankiet (patrz sekcja powyżej).
W literaturze PPGIS opisanych jest kilka metod agregacji warstw. Do najbardziej użytecznych w planowaniu przestrzennym należą mapa różnic preferencji
i mapa potencjalnego konfliktu (Jankowski i in. 2016).
Mapa różnic preferencji wskazuje miejsca, w których przeważają określone
preferencje, np. za zmianą aktualnej funkcji na inną. Agregacji poddaje się zwykle dwie warstwy zawierające odmienne opinie respondentów, np. jedna warstwa
agregująca oznaczenia za pozostawieniem funkcji, a druga warstwa agregująca
oznaczenia za zmianą aktualnej funkcji na inną. Wynik stanowi różnica liczby
oznaczeń w oczkach siatki tych warstw. Wartości bliskie zeru wskazują obszary,
w których różne preferencje uczestników geoankiety się równoważą, czyli obszary, gdzie nie ma przewagi preferencji o określonej treści, np. za zachowaniem
obecnej funkcji lub za jej zmianą. Wartości znacznie oddalone od zera świadczą
o przewadze preferencji o określonej treści (ryc. 39C).
Może się zdarzyć, że obszary, w których mapa różnic preferencji przyjmuje
wartości równe zeru, są interesujące z punktu widzenia projektantów i decydentów. Dzieje się tak wtedy, gdy są one wskazywane przez wiele osób różniących
się opiniami na temat przyszłego zagospodarowania. Taka sytuacja świadczy
o wysokim potencjale wystąpienia konfliktów interesów dotyczących przyszłego
zagospodarowania tych obszarów. Obszary takie pozwala zidentyfikować mapa
potencjalnego konfliktu (ryc. 39 D) opisana przez Browna i Raymonda (2014).
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Ryc. 39. Proste mapy gęstości agregujące preferencje za pozostawieniem aktualnej funkcji
(mapa A) i zmianą funkcji na inną (mapa B) na terenie objętym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dla Targówka Mieszkaniowego w Warszawie. Mapa różnic preferencji (mapa C) pokazuje, w których obszarach dominują preferencje za i przeciw. Mapa potencjalnego konfliktu (mapa D) pokazuje, w których
obszarach preferencje mieszkańców są zróżnicowane i często wyrażane w ankiecie
Źródła danych referencyjnych: CODGiK, © autorzy OpenStreetMap.

Do wyliczenia wartości mapy potencjalnego konfliktu wykorzystuje się proste
mapy gęstości grupujące oznaczenia dotyczące preferencji. Pierwszym komponentem jest opisana wyżej mapa różnic preferencji (oś Y – zgoda, brak zgody). Drugim jest mapa ważności miejsc. Można ją wyliczyć na podstawie różnego rodzaju
oznaczeń z geoankiety, np. jako odpowiedzi na pytanie o obszary wartościowe,
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ważne, ulubione, często odwiedzane. Relatywną ważność takich obszarów można
oszacować na podstawie sumy oznaczeń dotyczących preferencji, zakładając, że
obszary ważne są oznaczane częściej niż obszary nieważne. Przykładową mapę
potencjalnego konfliktu wyliczoną dla miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla Targówka Mieszkaniowego w Warszawie przedstawiono na
rycinie 39 D. Mapę wyliczono według następującego wzoru:

gdzie PK to potencjał konfliktu, P1 to zagregowana liczba preferencji o określonym zwrocie (np. za zachowaniem obecnego stanu zagospodarowania), a P2 to
zagregowana liczba preferencji o przeciwnym zwrocie (np. za zmianą obecnego
stanu zagospodarowania na inny).
Wygładzone mapy gęstości
Wygładzone mapy gęstości wykonuje się poprzez estymację gęstości jądra (ang.
Kernel Density Estimation) (Silverman 1986, Kulczycki 2005). Mapy takie nazywane są także mapami ciepła (ang. Heat Maps). Metodę można stosować do danych
pozyskanych w postaci punktów lub linii.
Wykonanie mapy ciepła wymaga doboru trzech parametrów: promienia poszukiwania, rozmiaru oczka siatki i kształtu funkcji wygładzania. Najważniejszym z nich
jest promień poszukiwania. Od niego zależy, w jakim stopniu wygładzona będzie
mapa gęstości. Dobiera się go w zależności od skali opracowania, rozmieszczenia
przestrzennego analizowanych obiektów oraz rozmiaru obiektów terenowych, których dotyczy badanie, np. ulic, skrzyżowań, rond, parków, kwartałów zabudowy.
Dobrą praktyczną zasadą postępowania jest wyświetlenie niezagregowanych (surowych) punktów i linii i przeanalizowanie ich rozkładu przestrzennego. Często
można wizualnie zidentyfikować skupienia punktów (ryc. 40A). Skupienia te mają
zwykle określony rozmiar, można je zmierzyć. Jako promień poszukiwania można
ustanowić połowę średnicy najczęściej występującego skupienia punktów. Prawidłowo dobrany promień jest wówczas, jeśli jego długość odpowiada wielkości skupienia, nawiązującego do wielkości badanego obiektu terenowego (w przypadku
ryc. 40 – skrzyżowania). Stosowanie tej zasady zawsze powinno być dopasowane
do konkretnej sytuacji topograficznej i analizowanych obiektów.
Zbyt duży promień poszukiwania może maskować występującą w populacji
zmienność (np. miejsca często i rzadko odwiedzane) i łączyć ze sobą obiekty
terenowe, które powinny być analizowane oddzielnie (np. sąsiadujące ze sobą
skrzyżowania) (ryc. 41B). Zbyt mały promień poszukiwania może z kolei powodować, że na mapach wynikowych widoczna będzie zmienność, która de facto
nie występuje w populacji lub zmienność, która występuje w obrębie obiektów
interesujących z punktu widzenia celu badania (np. w obrębie jednego parku).
Drugim parametrem jest rozmiar oczka siatki. Dobiera się go w zależności od
wielu czynników (por. Hengl 2006), ale w dużej mierze zależy od skali mapy, na
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Ryc. 40. Dobór promienia poszukiwania dla wygładzonej mapy gęstości. Na mapie A widoczny jest pomiar średnicy skupienia punktów dotyczących badania „utrudnień w poruszaniu się pieszo” na skrzyżowaniu ulic. Wynik pomiaru to 40,369 m. W ten sposób pomierzony promień jest odpowiedni do rozmiaru obiektu terenowego, który jest
przedmiotem badania – w tym przypadku są to skrzyżowania lub odcinki ulic. Na mapie
B widoczna jest wygładzona mapa gęstości wyliczona z dobranym na podstawie mapy
A 20-metrowym promieniem poszukiwania i 2-metrowym rozmiarem oczka siatki
Źródła danych referencyjnych: CODGiK, © autorzy OpenStreetMap.

Ryc. 41. Różnice w wynikach wygładzonych map gęstości w zależności od doboru długości
promienia poszukiwania. Mapa A obliczona dla promienia poszukiwania 20 m pozwala zidentyfikować poszczególne skrzyżowania oraz większe lub mniejsze zagęszczenia
oznaczeń, co jest zgodne z celem badania. Mapa B obliczona dla promienia 200 m, zbyt
dużego, by zidentyfikować poszczególne skrzyżowania
Źródła danych referencyjnych: CODGiK, © autorzy OpenStreetMap.
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której ma być zwizualizowany badany problem. Można się tu kierować kryterium
estetycznym, tak aby mapy gęstości były atrakcyjne wizualnie. Zbyt duży rozmiar
oczka siatki może spowodować utratę informacji o zmienności przestrzennej, np.
w skrajnej sytuacji, gdy jedno oczko siatki będzie pokrywało więcej niż jedno
skrzyżowanie. Z kolei zbyt mały rozmiar oczka siatki może się wiązać z dużym obciążeniem procesora i pamięci komputera, na którym wykonywane są obliczenia.
Trzecim parametrem jest kształt funkcji wygładzania. Domyślnie w oprogramowaniu GIS funkcja ma postać wielomianu n-tego stopnia, najczęściej czwartego stopnia.
Wygładzone mapy gęstości można wykonać w oprogramowaniu desktop GIS.
W ArcMap 10.5 służy do tego funkcja Kernel Density, a w QGIS 2.18 moduł Heat
map. Podczas interpretacji map ciepła należy zwrócić uwagę, że wartości przypisane do oczek siatki są silnie uzależnione od doboru parametrów obliczeniowych.
Mapy prezentujące obliczone wartości pozwalają na zidentyfikowanie obszarów
o większym lub mniejszym zagęszczeniu badanego zjawiska, ale nie na bezpośrednie odczytanie natężenia zjawiska w jednostkach, w których się je mierzy.
Wartości te należy więc traktować jako zmienne porządkowe, a w legendach zaleca się używanie etykiet porządkowych zamiast liczbowych, np. niskie, średnie
i wysokie zagęszczenie.
Przy interpretacji map należy mieć na uwadze, że metoda estymacji gęstości
jądra nie dostarcza informacji na temat rozkładu badanego zjawiska w obszarach,
w których nie było żadnych oznaczeń w trakcie badania za pomocą geoankiety.
Wartości zerowe nie dają informacji o niewystępowaniu badanego zjawiska, lecz
należy je interpretować jako obszary o najniższym prawdopodobieństwie wystąpienia badanego zjawiska.
Grupowanie do obiektów terenowych
Przydatnym i często stosowanym sposobem grupowania danych z geoankiet jest
ich przypisywanie do obiektów istniejących w terenie, takich jak np. obszary zieleni, budynki, skrzyżowania czy odcinki dróg. Aby dokonać takiego grupowania,
potrzebna jest warstwa zawierająca interesujące nas obiekty, zapisane jako punkty lub obszary. Podobnie jak w przypadku prostych map gęstości wykonuje się zliczenie obiektów przypadających na każdy z obiektów za pomocą złączenia przestrzennego. W ArcMap 10.5 można do tego użyć funkcji Spatial Join, a w QGIS
2.18 funkcji Join attributes by location. Przy agregacji istniejących obiektów, które
nie zawsze przylegają do siebie (np. tereny zieleni, budynki, skrzyżowania), warto wziąć pod uwagę tolerancję przestrzenną operacji. Ze względu na zazwyczaj
małą dokładność przestrzenną danych pochodzących z geoankiet, niektóre z nanoszonych obiektów mogą znajdować się poza ich granicami (ryc. 42A). W takiej
sytuacji można do obiektów przypisać obiekty znajdujące się w odległości np.
10 m od granic obiektu, przy czym dobór odległości musi być wykonany z dużą
ostrożnością. Wizualizacja map pochodzących z takiej agregacji może dostarczyć
cennych informacji na temat badanych obiektów. Na rycinie 42B przedstawiono
liczbę pozytywnych i negatywnych oznaczeń dotyczących terenów zieleni w Poznaniu, dając wskazówki na temat popularności i postrzeganej jakości parków.
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Ryc. 42. Grupowanie pozytywnych i negatywnych oznaczeń dla parków i zieleńców w Poznaniu

Źródła danych: Fundacja Sendzimira (2013), © autorzy OpenStreetMap, Geopoz, Zarząd Zieleni
Miejskiej Urzędu Miasta Poznania.

5.2. Charakterystyka społeczno-demograficzna
respondentów i ocena ich reprezentatywności
Aplikacje geoankieta i geodyskusja umożliwiają pozyskanie danych społecznodemograficznych charakteryzujących respondentów. Zebrane dane mogą być
wykorzystane w różny sposób, jednak najczęściej stanowią podstawę do oceny
reprezentatywności grupy respondentów, biorącej udział w konsultacjach społecznych. Analiza reprezentatywności pozwala także na ocenę potrzeby poszukiwania i wprowadzenia rozwiązań umożliwiających angażowanie grup statystycznie mniej aktywnych. W tym celu za pośrednictwem geoankiety bądź za pomocą
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panelu logowania się do geodyskusji respondenci proszeni są o udzielenie informacji na temat:
• wieku,
• płci,
• wykształcenia,
• statusu zawodowego itp.
Charakterystyka ankietowanych biorących udział w pilotażowych wdrożeniach
geoankiety w ramach projektu „Geoportal wspierający partycypację społeczną
w planowaniu przestrzennym”, pod kątem wieku, płci i wykształcenia, pozwoliła
na określenie grup najczęściej biorących udział w konsultacjach wykorzystujących aplikacje PPGIS. W przypadku grup wiekowych zdecydowanie największy
odsetek respondentów stanowiły osoby w wieku od 20 do 39 lat, z kolei najmniejszy po 50 roku życia (ryc. 43). Szczególne dysproporcje widoczne są w odniesieniu do struktury wieku całej Polski, w której osoby powyżej 50 roku życia
tworzą znaczącą grupę społeczeństwa (36,5%). Z kolei osoby w wieku 20–39
lat są przedstawicielami 30,2% społeczeństwa polskiego, a wśród respondentów
stanowili oni 75,3% wszystkich badanych. Należy jednak zauważyć, że struktura
wieku mieszkańców w obszarach poszczególnych wdrożeń może się różnić, czego przykładem są konsultacje przeprowadzone w gminie Rokietnica (podrozdz.
4.4), należącej do najmłodszych gmin w kraju, w odróżnieniu do starzejącej się
populacji Łodzi oraz Poznania. Widoczne niedoreprezentowanie niektórych grup
wiekowych stanowi wyzwanie do dalszego rozwoju narzędzi w kierunku umożliwiającym ich szersze zastosowanie wśród osób starszych czy też młodzieży.
Nawiązując do badań Kaczmarka i Wójcickiego (2015), można zauważyć, że
struktura wieku respondentów geoankiet jest odwrotna do struktury wieku uczestników konsultacji społecznych prowadzonych metodami tradycyjnymi, tj. w postaci spotkania konsultacyjnego. Według badań ankietowych przeprowadzonych

Ryc. 43. Struktura wieku uczestników konsultacji społecznych z zastosowaniem geoankiety w ramach pięciu pilotażowych wdrożeń geoankiety w aglomeracjach: poznańskiej
i łódzkiej w porównaniu ze strukturą wieku mieszkańców Polski
Źródło: opracowanie własne.
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Ryc. 44. Struktura płci uczestników konsultacji społecznych z zastosowaniem geoankiety w ramach pięciu pilotażowych wdrożeń geoankiety w aglomeracjach: poznańskiej
i łódzkiej w porównaniu ze strukturą płci mieszkańców Polski
Źródło: opracowanie własne.

w trakcie 26 spotkań konsultacyjnych, obejmujących łącznie 382 uczestników,
struktura wieku wykazała 54-procentową przewagę osób w wieku powyżej 50 lat
wśród uczestników konsultacji.
W ramach przeprowadzonych wdrożeń pilotażowych znacząca większość
ankietowanych (57,9%) to mężczyźni, przy 42,1-procentowym udziale kobiet
(ryc. 44). Rozkład ten jest odwrotny do struktury płci mieszkańców całego kraju, w którym to kobiety stanowią ponad połowę (51,6%) społeczeństwa. Także
w przypadku analizy struktury wykształcenia respondentów można wskazać na
grupę najbardziej aktywną w konsultacjach w formie geoankiety. Do grupy tej
należą osoby posiadające wykształcenie wyższe (59,9% uczestników konsultacji;
ryc. 45). Następne w kolejności są grupy z wykształceniem: średnim (32,0%),
gimnazjalnym (3,5%), zawodowym (3,3%) oraz podstawowym (1,3%).

Ryc. 45. Struktura wykształcenia uczestników konsultacji społecznych z zastosowaniem
geoankiety w ramach pięciu pilotażowych wdrożeń geoankiety w aglomeracjach: poznańskiej i łódzkiej
Źródło: opracowanie własne.
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5.3. Analiza pytań otwartych
Analiza pytań otwartych opiera się na tzw. grupowaniu tematycznym polegającym na zidentyfikowaniu głównych tematów lub wątków poruszanych w odpowiedziach na pytania. Zaletą stosowania pytań typu otwartego jest możliwość
uchwycenia różnorodnych odpowiedzi respondentów i głębokości danych. Pewną
wadą tej metody jest niejednorodność kryteriów podziału odpowiedzi na grupy
problemowe. Kryteria te są uzależnione od perspektywy badacza i jego doświadczenia w pracy z danymi. Jeśli pytanie było typu otwartego, wymagane jest kodowanie odpowiedzi. Polega ono na stworzeniu listy kodów tematycznych reprezentujących zawartość danych, a następnie przypisaniu kodów z listy do każdej
z odpowiedzi (tab. 4). Podobne metody stosowane są w analizie danych jakościowych wykorzystywanej w socjologii (np. Juszczyk 2013). Do wykonania analizy
można użyć arkusza kalkulacyjnego lub specjalistycznego oprogramowania do
kodowania danych jakościowych.

Zniszczone, zastawione samochodami chodniki
Chodnik zastawiony samochodami
Zniszczone zastawione samochodami chodniki
Chodniki zastawiony po obu stronach przez
samochody ludzi odwiedzających ZOO
Kierowcy nie widzą pieszych na przejściu Poznańska/Kochanowskiego
Bardzo kiepskiej jakości chodniki i ruszające
się płytki od samej Dąbrowskiego do Poznańskiej
Często psie odchody na chodnikach
Wąski chodnik i kolejki do lodziarni
Często brudne chodniki od psich odchodów
Bardzo długo czeka się na zmianę świateł dla
pieszych

1
1
1

1

1

1
1
1
1
1
1

Zanieczyszczenie powietrza

Nieprzepisowe zachowania
kierowców

Długi czas oczekiwania na
przejście

Zbyt wąski chodnik

Rowerzyści na chodniku

Ograniczona widoczność

Psie odchody na chodniku

Zły stan chodnika

Jakiego rodzaju utrudnienia tu występują?

Chodnik zastawiony samochodami

Tabela 4. Przykład grupowania tematycznego odpowiedzi na pytanie otwarte: „Jakiego rodzaju utrudnienia tu występują?”, dotyczące obiektów z kategorii „utrudnienia w poruszaniu się pieszo”, nanoszonych przez uczestników badania na temat organizacji ruchu na
osiedlu Jeżyce w Poznaniu. Zachowano pisownię oryginalną przykładowych odpowiedzi

Zanieczyszczenie powietrza

Nieprzepisowe zachowania
kierowców

Długi czas oczekiwania na
przejście

Zbyt wąski chodnik

1

Rowerzyści na chodniku

1

Psie odchody na chodniku

Zły stan chodnika

Wąskie i dziurawe chodniki, zastawione samochodami
Rowerzyści na chodniku
Niebezpieczne przejścia, kierowcy nie stosują
się do znaku stop, jest konkurencja między
kierowcami jadącymi kościelna z dołącza a tymi
jadącymi poznańska i skręcającymi w kościelna.
Pieszy jest intruzem. Myślę że cudem jest że ani
ja ani moje dziecko jeszcze nie zostało potrącone w wielu sytuacjach. Z kolei przejście na kościelnej w stronę Sołacza jest mniej bezpieczne
ze względu na bus pas. Kierowcy samochodów
osobowych mają mniejszą widoczność pieszych
po swojej lewej stronie, są drzewa i auta
Idąc ulicą Kościelną w stronę Dąbrowskiego
zwłaszcza z rana do pracy, trzeba zwłaszcza
zimą wstrzymywać oddech co jest trudne, bo
ulica jest długa i pod górę. Stojące w korku
auta na całej długości bardzo mocno zanieczyszczają powietrze i bardzo ciężko się oddycha. Nie mam problemów z płucami, ale dla
mnie jest to koszmar zwłaszcza w dni z wysokim poziomem smogu, ale także latem.

Chodnik zastawiony samochodami

Jakiego rodzaju utrudnienia tu występują?

Ograniczona widoczność
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1

1

1

1

Źródło: opracowanie własne.

5.4. Analiza pytań zamkniętych
Analiza danych opisujących odpowiedzi na pytania zamknięte jest możliwa do
przeprowadzenia z użyciem arkusza kalkulacyjnego. Przed rozpoczęciem analizy
należy zapoznać się z dokumentacją przygotowaną na etapie projektowania ankiety, głównie na temat potrzeb informacyjnych decydenta oraz założonych metod
analizy. Te dwie informacje wraz z brzmieniem pytań kwestionariusza określają
trzy podstawowe elementy procesu analizy danych: wejścia informacyjne (dane),
proces analizy oraz wyjścia informacyjne (wnioski). Uwzględnienie osoby decydenta pozwoli ponadto na wybór formy opisu (obszerności, języka, wizualizacji).
Nieuwzględnienie możliwości merytorycznych i percepcyjnych decydenta może

Analiza pytań zamkniętych

65

spowodować, że wyniki analizy nie będą realizować potrzeb informacyjnych decydenta, a tym samym użyteczność badania w kontekście istniejącego problemu
Przykład: projektant systemu roweru publicznego stoi przed zadaniem odpowiedniej lokalizacji stacji. Jedna z jego potrzeb informacyjnych dotyczy tego,
jaki jest zasięg pieszych dojść do istniejących stacji. Pytania kwestionariusza
realizujące tę potrzebę polegały na naniesieniu przez respondentów na mapę
punktów zamieszkania/pracy/nauki itp. oraz stacji wypożyczenia roweru. Założoną metodą otrzymania wyniku było obliczenie średniej odległości pomiędzy
powyższymi punktami. Projektant jest osobą posiadającą specjalistyczną wiedzę
w tym zakresie i wymaga, aby wnioski były sformułowane w języku fachowym.
decyzyjnego będzie niższa, a w skrajnym przypadku – żadna.
W przypadku pytań zamkniętych, pozbawionych aspektu geograficznego,
odpowiedzi są przechowywane i udostępniane odbiorcy w formie pliku CSV,
w którym kolumny przechowują odpowiedzi na kolejne pytania, a wiersze – przechowują informacje wprowadzone przez jednego respondenta. Aby rozpocząć
analizę, należy wczytać dane do arkusza kalkulacyjnego w formie tabeli. Funkcją
pozwalającą na agregację i wizualizację danych źródłowych są tabele i wykresy
przestawne. Umożliwiają one dynamiczne tworzenie podsumowań danych w poPrzykład: plik zawierający odpowiedzi respondentów zawiera 100 wierszy
i 10 kolumn. Jedna z kolumn przechowuje odpowiedzi na pytanie o płeć respondenta w formacie „kobieta”/„mężczyzna” (tab. A). W kolumnie tej znajduje się 50 komórek o wartości „mężczyzna”, 40 komórek o wartości „kobieta”
i 10 komórek pustych. Za pomocą tabeli przestawnej można stworzyć podsumowanie całości danych w przekroju płci respondentów – będzie ona miała
trzy wiersze zatytułowane kolejno: kobieta, mężczyzna i brak odpowiedzi oraz
jedną kolumnę przechowującą liczebności tych odpowiedzi: 40, 50, 10 (tab. 5).
staci jedno- lub wielowymiarowych tabel2.
Tabele przestawne pozwalają także na wyświetlanie podsumowań danych
w podziale na poszczególne podgrupy użytkowników – jest to możliwe dzięki
zwiększaniu liczby kolumn w tabeli.
Po utworzeniu podsumowań odpowiedzi na pytania jest możliwa ich wizualizacja. Najprostszym sposobem jest użycie funkcji wykresu przestawnego, który
pozwala na wizualizację w formie wykresu danych z tabeli przestawnej – zmiany
w tabeli odzwierciedlane są dynamicznie także na wykresie. Przed wizualizacją
należy dokładnie określić rodzaj danych przechowywanych w arkuszu. Szczególnie ważna jest identyfikacja skali pomiarowej użytej do sformułowania pytania
– wykorzystanie skali nominalnej, porządkowej lub ilorazowej determinuje późniejsze metody analizy i wizualizacji danych.
2

Szczegółowy opis ich funkcjonowania nie jest przedmiotem niniejszego rozdziału – informacje
o sposobach ich tworzenia znajdują się w dokumentacji oprogramowania arkuszy kalkulacyjnych.
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Tabela 5. Przykład tabeli źródłowej zawierającej dane pochodzące z ankiety: w pierwszej kolumnie zapisane są
identyfikatory respondentów, w drugiej
– ich odpowiedzi na pytanie o płeć. Powtarzające się wiersze przedstawiono
zbiorczo za pomocą znaków „...”
Respondent
Respondent 1
…
Respondent 50
Respondent 51
…
Respondent 90
Respondent 91
…
Respondent 100
Źródło: opracowanie własne.

Płeć
Mężczyzna
…
Mężczyzna
Kobieta
…
Kobieta
(pusta)
…
(pusta)

Tabela 6. Przykładowa tabela przestawna
podsumowująca dane z tabeli źródłowej
Odpowiedzi
Kobieta
Mężczyzna
brak odpowiedzi
Suma

Liczba odpowiedzi
40
50
10
100

Źródło: opracowanie własne.

Do wizualizacji odpowiedzi na pytania wyboru (jednokrotnego i wielokrotnego), którego warianty odpowiedzi są określone na skali nominalnej,
szczególnie przydatne są wykresy kolumnowe (ryc. 46). Ułatwiają one porównanie liczebności wskazań każdej
z kategorii.

Przykład: osoba analizująca odpowiedzi na pytanie: „Czy posiada Pan(i) rower?”, chce sprawdzić, czy proporcje odpowiedzi są różne w dwóch grupach
respondentów – kobiet i mężczyzn. Poprzez dodanie pola „Czy posiada Pan(i)
rower?” do etykiet wierszy tabeli przestawnej, a pola „Płeć” do etykiet kolumn
tabeli przestawnej, otrzyma ona podsumowanie odpowiedzi na pytania w podziale na płeć (kolumny – kobiety, mężczyźni; wiersze – osoby posiadające
rower, osoby nieposiadające roweru – zob. tab. 8).
Tabela 7. Przykład tabeli źródłowej zawierającej trzy kolumny: w pierwszej kolumnie zapisane są identyfikatory respondentów, w drugiej – ich odpowiedzi na pytanie o płeć,
w trzeciej – odpowiedzi na pytanie o posiadanie roweru. Powtarzające się wiersze
przedstawiono zbiorczo za pomocą znaków „...”
Respondent
Respondent 1
…
Respondent 50
Respondent 51
…
Respondent 90
Respondent 91
…
Respondent 100
Źródło: opracowanie własne.

Płeć
Mężczyzna
…
Mężczyzna
Kobieta
…
Kobieta
(pusta)
…
(pusta)

Posiadanie roweru
Tak
…
nie
nie
…
tak
tak
…
nie
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Tabela 8. Przykład tabeli przestawnej podsumowującej dane z tabeli źródłowej. Rozkład
odpowiedzi został zaprezentowany w dwóch wymiarach – wiersze reprezentują odpowiedzi na pytanie o posiadanie roweru, a kolumny – o płeć
Płeć
Posiadanie roweru
nie
tak
Suma

Kobieta
24
16
40

Mężczyzna
30
20
50

(puste*)
6
4
10

Suma
60
40
100

* – respondent nie odpowiedział na pytanie o płeć.
Źródło: opracowanie własne.

Wykresy kolumnowe można także zastosować do porównania dwóch serii danych opisanych w tej samej skali. Serie te mogą prezentować np. strukturę wieku
grupy respondentów i badanej populacji (ryc. 47).
Do wizualizacji odpowiedzi na pytania o skali porządkowej (np. „zdecydowanie
się zgadzam”, „raczej się zgadzam”, „ani się zgadzam, ani się nie zgadzam”, „raczej się nie zgadzam”, „zdecydowanie się nie zgadzam”) szczególnie przydatne są
wykresy słupkowe skumulowane. Przedstawiają one strukturę odpowiedzi w formie udziałów w liczbie odpowiedzi ogółem i pozwalają na wizualne porównanie
różnicy pomiędzy wynikami np. dla serii podobnych pytań albo różnych grup respondentów (ryc. 48).

Ryc. 46. Przykład użycia wykresu słupkowego w celu porównania częstości wskazań różnych wariantów odpowiedzi na pytanie: „W jaki sposób dowiedział(a) się Pan(i) o ankiecie?”
Źródło: opracowanie własne.
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Ryc. 47. Porównanie dwóch serii danych na temat struktury wiekowej respondentów ankiety i badanej populacji za pomocą wykresu słupkowego
Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 48. Wykres strukturalny – porównanie rozkładu odpowiedzi na zadane pytanie
Źródło: opracowanie własne.

Przykład: w jednym z pytań ankiety respondenci mieli możliwość wyboru
jednego z pięciu stopni zgodności z podanym stwierdzeniem: „zdecydowanie
się zgadzam”, „raczej się zgadzam”, „ani się zgadzam, ani się nie zgadzam”,
„raczej się nie zgadzam”, „zdecydowanie się nie zgadzam”. Osoba wykonująca analizę wybrała do wizualizacji skumulowany wykres słupkowy – pozwala
on wizualnie porównywać udziały poszczególnych stopni zgodności pomiędzy
różnymi stwierdzeniami, dla których wykresy umieszczono jeden pod drugim.

6. Rekrutacja respondentów geoankiety
i geodyskusji
Rekrutacja uczestników do projektów z użyciem aplikacji geoankiety i geodyskusji to bardzo ważny, a zarazem odpowiedzialny etap zbierania danych ankietowych, bowiem od doboru grupy docelowej będą zależne uzyskane wyniki. Od
pozyskania odpowiedniej grupy uczestników zależy jakość danych i ocena tej jakości przez odbiorców. Grupę uczestników można opisać według następujących
cech, mających większy lub mniejszy wpływ na jakość danych, w zależności od
celu badania:
1. Reprezentatywność grupy uczestników wobec określonej grupy docelowej
(np. mieszkańców osiedla) ma znaczenie w przypadku, gdy celem badania jest
pozyskanie danych ilościowych, np. odsetka osób popierających proponowane
rozwiązania lub odsetka osób dojeżdżających do pracy samochodem. Pozyskanie grupy reprezentatywnej jest też pożądane, gdy odbiorca wyników badania
chce poznać głos tzw. „cichej większości”, czyli osób, które na co dzień nie
interesują się przedmiotem konsultacji, rzadko wypowiadają się publicznie,
ale mają wiedzę na temat przedmiotu badań i konsultacji, np. poruszają się
pieszo po mieście.
2. Różnorodność uczestników ma duże znaczenie, gdy celem badania jest zebranie danych jakościowych, takich jak pomysły i uwagi od potencjalnych
użytkowników projektowanego obszaru. Istotne jest wtedy to, czy w grupie
uczestników znalazły się osoby o zróżnicowanych potrzebach: rodzice małych
dzieci, osoby wyprowadzające psy na spacer czy właściciele lokali gastronomicznych położonych wzdłuż ulicy. Różnorodność ta może dotyczyć takich
cech uczestników, jak cechy społeczno-demograficzne (np. wiek, wykształcenie, płeć, obecność dzieci w rodzinie), styl życia (np. preferencje dotyczące
sposobów spędzania wolnego czasu i sposobów przemieszczania się) czy doświadczenia życiowe.
3. Obecność osób o ściśle określonych cechach. Nie zawsze konieczne jest
pozyskanie opinii wszystkich możliwych grup, a wystarczy, gdy w badaniu
wezmą udział tylko wybrane grupy uczestników. Ważny jest dobór grupy docelowej do odpowiedniego etapu w procesie projektowania partycypacyjnego.
Przykładowo, gdy projektowany jest plac zabaw, wystarczające może być zaangażowanie dzieci i ich rodziców. Natomiast gdy podejmowana jest decyzja
o zagospodarowaniu skweru, a plac zabaw jest jedną z możliwych opcji, wymagane jest zaangażowanie grup szerszych niż tylko dzieci i ich rodziców.
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4. Liczba uczestników również ma znaczenie dla jakości danych pozyskanych
za pomocą geoankiety lub geodyskusji. Brown i Reed (2009) sugerują, że potrzeba minimum 300 uczestników badania, by wygenerować wystarczająco
dużo obiektów geograficznych dla analiz przestrzennych w badaniach geo
ankietowych. Jednak liczba ta zależy od skali geograficznej opracowania. Do
wykonania map gęstości na temat utrudnień w poruszaniu się na terenie osiedla potrzebna jest większa liczba uczestników niż np. do uzyskania odpowiedzi na pytania o wyposażenie placu zabaw na skwerze. Im bardziej rozległy
obszar, tym większa liczba uczestników jest niezbędna do uzyskania danych
o odpowiedniej jakości.

Ryc. 49. Mapa rozmieszczenia uczestników geoankiety na temat: „Nowe centrum Rokietnicy”. Na obszarze objętym planem nie ma wielu miejsc zamieszkania, a grupą
docelową są obecni i potencjalni użytkownicy tego terenu. Przede wszystkim są to
mieszkańcy wsi Rokietnica, ale wśród zainteresowanych jest także wielu mieszkańców
sąsiednich miejscowości w gminie oraz mieszkańców sąsiednich gmin
Źródła danych referencyjnych: CODGiK, © autorzy OpenStreetMap.
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W przypadku geoankiet znaczenie ma dobór grupy docelowej według jej
związku z badanym obszarem. Gdy teren badań można zdefiniować jako osiedle,
dzielnicę lub miasto, grupę docelową czasem utożsamia się z mieszkańcami tego
obszaru. Jednak nawet wtedy do grona osób zainteresowanych udziałem w badaniach warto włączyć użytkowników obszaru, czyli np. osoby tam pracujące, spędzające wolny czas lub tylko przejeżdżające. Użytkownicy są podstawową grupą
docelową, gdy przedmiotem badań jest niewielki teren, z małą liczbą mieszkańców, ale korzystają z niego osoby mieszkające poza jego granicami. Do przykładów takich obszarów należą place, parki i inne lepiej lub gorzej wykorzystywane
fragmenty przestrzeni publicznej (ryc. 36).
W takich przypadkach można propagować informacje o badaniu w granicach
obszaru badań, wśród napotkanych użytkowników. Takie działanie jest jednak
pracochłonne i może nie być skuteczne w przyciąganiu dużej liczby uczestników.
Innym sposobem jest zaproszenie mieszkańców obszaru sąsiadującego. W tym
celu wymagane jest określenie zasięgu oddziaływania na podstawie wiedzy o rozmieszczeniu miejsc zamieszkania użytkowników lub odległości, które pokonują,
by dotrzeć do badanego obszaru. Po zdefiniowaniu takiego zasięgu można wysłać zaproszenia do mieszkańców tego terenu za pomocą listów imiennych lub
druków bezadresowych (patrz też następny podrozdział). Precyzyjne określenie
zasięgu oddziaływania nie jest łatwe i wymaga posiadania a priori pewnej wiedzy na temat użytkowników. Zaletą takiego zdefiniowania grupy odbiorców jest
możliwość dotarcia do potencjalnych użytkowników badanego obszaru. Są to
osoby, które obecnie nie spędzają czasu na badanym terenie, ale mogą być tym
zainteresowane, gdy zmieni się jego funkcja lub sposób zagospodarowania.
W definiowaniu grupy docelowej warto wziąć pod uwagę wszystkie osoby
potencjalnie zainteresowane zmianami zagospodarowania na badanym obszarze
oraz osoby, na które wpłyną takie zmiany. Do tak zdefiniowanej grupy interesariuszy można zaliczyć, oprócz mieszkańców i użytkowników, także przedsiębiorców, właścicieli gruntów i nieruchomości, potencjalnych inwestorów oraz
organizacje pozarządowe zajmujące się tematyką związaną z przedmiotem konsultacji, np. ochroną środowiska. Zaangażowanie takich instytucji może zachęcić
do udziału osoby posiadające wiedzę na temat omawianego obszaru i przedmiotu konsultacji, które niekoniecznie są jego mieszkańcami, użytkownikami lub
interesariuszami, a są z nim związane w inny sposób.

6.1. Metody rekrutacji
Po określeniu grupy docelowej należy dobrać metodę rekrutacji, czyli sposób wyboru osób i poinformowania ich o badaniu lub konsultacjach. Standardem w naukach społecznych jest prowadzenie rekrutacji wśród próby losowej,
zwanej także probabilistyczną (Schutt 2012). Próba taka może być pozyskana
poprzez wylosowanie z rejestru mieszkańców lub rejestru wyborców osób lub
gospodarstw domowych o cechach właściwych dla wybranej grupy docelowej.
Następnie do wybranych osób wysyła się imienne listy z zaproszeniami zawiera-
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jące adres internetowy do ankiety. Aby zabezpieczyć geoankietę przed wypełnianiem przez niewylosowane osoby, do listu można dołączyć indywidualny numer
identyfikacyjny, wpisywany przez respondentów w celu ich rejestracji. Możliwe
jest też odwiedzanie wylosowanych punktów adresowych lub osób przez ankieterów. Można wtedy przeprowadzić geoankietę ze wsparciem wykwalifikowanego
ankietera, co potencjalnie poprawia jakość danych. Zaletą doboru losowego jest
potencjalnie najwyższa reprezentatywność uzyskanych danych. Wadą jest stosunkowo wysoki koszt uzyskania dostępu do danych z rejestrów i losowania próby.
Poprawę dokładności i skuteczności próbkowania probabilistycznego można uzyskać za pomocą próbkowania warstwowego. W warstwowaniu przestrzennym
rejon badania jest podzielony na obszary, a losowanie próby odbywa się oddzielnie w każdym z nich (Suchecka 2014). Pewnym ograniczeniem próbkowania probabilistycznego jest konieczność zdefiniowania grupy docelowej jako grupy osób
zamieszkujących określony obszar, co nie zawsze jest pożądane, na przykład, gdy
grupę docelową stanowią użytkownicy określonego terenu.
Alternatywą dla próby losowej jest próbkowanie systematyczne. Polega
ono na skierowaniu zaproszeń lub ankieterów do punktów adresowych o określonym interwale, na przykład do co piątego mieszkania na ustalonym obszarze. Zalety, wady i ograniczenia tej metody są podobne jak w przypadku próby
losowej.
Tańszą i łatwiej dostępną alternatywą dla prób losowych i systematycznych
jest wysyłanie zaproszeń w formie druków bezadresowych. Przedsiębiorstwa
świadczące takie usługi roznoszą zaproszenia do wszystkich punktów adresowych znajdujących się na określonym obszarze. Koszty kolportażu są znacznie
niższe niż w przypadku zaproszeń imiennych, jednak rozwiązanie to wymaga
wydrukowania wielokrotnie większej liczby zaproszeń. Wadą jest stosunkowo
niższy współczynnik odpowiedzi, ponieważ zaproszenia bywają lekceważone,
zapominane, nieuznawane za właściwe itp. przez adresatów. Niedoskonałością
tej metody rozpowszechniania informacji jest kierowanie zaproszeń do wszystkich punktów adresowych, bez możliwości określenia cech osób biorących udział
w badaniu innych niż miejsce zamieszkania.
Do pozyskania uczestników badań wykorzystać można także internetowe panele badawcze (Brown i in. 2012). Ich zaletą jest ograniczenie pracochłonności
związanej z drukowaniem i wysyłaniem zaproszeń, ale samo pozyskanie dostępu
do panelu może być kosztowne. Przygotowaniem paneli respondentów zajmują
się przedsiębiorstwa wyspecjalizowane w świadczeniu usług badawczych i marketingowych. Metoda ta wiąże się z ryzykiem słabszego zaangażowania uczestników w wypełnianie ankiety niż w przypadku innych metod rekrutacji (Brown i in.
2012). Zaangażowanie to zależy także od jakości samego panelu i wynagrodzeń,
jakie otrzymują uczestnicy.
Gdy grupa docelowa ma ściśle określone cechy, zasadne jest przeprowadzenie
rekrutacji celowej. Doboru uczestników dokonuje się wtedy na podstawie cech
istotnych z punktu widzenia celu badania. Grupę docelową mogą stanowić np.
osoby młode, wychowujące dzieci na terenie osiedla; osoby starsze, wyprowadzające psy na spacer; osoby, które dojeżdżają do pracy rowerem. Aby dotrzeć do tak
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zdefiniowanych grup uczestników, można wykorzystać bazy mailowe organizacji
zrzeszających osoby z grupy docelowej lub tematyczne grupy dyskusyjne w internecie. Rekrutacja celowa może być jedynym sposobem dotarcia do uczestników
badania, ale może pełnić także rolę uzupełniającą.
Opisane wyżej metody rekrutacji ograniczają dostęp do geoankiety niektórym
osobom (do osób wylosowanych lub znajdujących się w bazie danych panelu).
Czasem wymagany jest nieograniczony dostęp do geoankiety dla każdej osoby potencjalnie zainteresowanej tematem badania lub konsultacji. Wymóg taki często
stawiają organizatorzy konsultacji i odbiorcy ich wyników, kierując się kryterium
inkluzywności konsultacji. W takiej sytuacji można stosować rekrutację otwartą, zwaną także dobrowolną, która polega na jak najszerszym rozpowszechnieniu
informacji o badaniu za pomocą różnych kanałów informacyjnych (ryc. 50). Do
najczęściej stosowanych kanałów należą:
1. Media społecznościowe, takie jak np. Facebook, Twitter, Instagram. Wykorzystane mogą być oficjalne profile urzędów miast, gmin, dzielnic lub osiedli,
profile organizacji pozarządowych, jeśli instytucje te są organizatorami badań
bądź konsultacji lub zajmują się problematyką związaną z tematem konsultacji. Skuteczne może być też korzystanie z grup w mediach społecznościowych,
dotyczących tematyki lokalnej lub związanej z przedmiotem konsultacji.
2. Media lokalne, takie jak prasa, telewizja i radio. Media te często publikują
swoje treści w internecie. Format ten jest korzystny, ponieważ można w artykułach internetowych umieszczać odnośniki do geoankiet, a grupa odbiorców
jest zróżnicowana i nie ogranicza się tylko do osób śledzących specjalistyczne
profile w mediach społecznościowych.
3. Strony internetowe urzędów miast, gmin, dzielnic lub osiedli. Odnośniki do
geoankiet powinny się znaleźć na stronach instytucji, które są organizatorami
badań lub konsultacji. Skuteczność takiego sposobu informowania o badaniu
zależy od zasięgu, jaki ma strona internetowa wśród grupy docelowej. Jeśli
często jej przedstawiciele odwiedzają stronę w poszukiwaniu innych informacji, może to być skuteczna metoda rekrutacji.
4. Plakaty i ulotki rozwieszane i rozdawane w miejscach odwiedzanych przez
członków grupy docelowej mogą być uzupełniającym kanałem informacji
o geoankietach. Z doświadczeń projektu wynika, że jest to metoda o niskiej
skuteczności.
5. Druki bezadresowe także mogą być traktowane jako kanał informacyjny
w próbkowaniu otwartym, jeśli wysyłane są do wszystkich gospodarstw domowych na określonym obszarze.
Próbkowanie otwarte wiąże się z niższymi kosztami i pracochłonnością
w porównaniu z innymi metodami rekrutacji, ale ma też pewne wady. Przede
wszystkim daje mniejsze szanse na uzyskanie reprezentatywnej próby. Struktura społeczno-demograficzna uczestników jest mocno uzależniona od cech osób
korzystających z różnych kanałów informacji, czyli np. użytkowników Facebooka lub czytelników lokalnej prasy w wydaniu internetowym. Stosowanie otwartej rekrutacji może również sprawiać, że nadmiernie reprezentowany jest głos
osób i grup szczególnie mocno zainteresowanych przedmiotem konsultacji. Są to
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Ryc. 50. Udział różnych kanałów rozpowszechniania informacji o dwóch geoankietach:
w Rokietnicy na temat planów miejscowych dla centrum miejscowości (A) i w Poznaniu na temat mapy potrzeb lokalnych śródmieścia (B). W obu przypadkach respondenci najczęściej dowiadywali się o ankiecie z mediów społecznościowych. Inaczej niż
w Poznaniu, w Rokietnicy skuteczna była także strona internetowa urzędu gminy oraz
informacje przekazywane ustnie (marketing szeptany)
Źródło: opracowanie własne.

często osoby zaangażowane w życie społeczne, mające wyrobioną opinię na temat
przedmiotu konsultacji. Wysokie zaangażowanie takich uczestników może z jednej strony przynieść dane wysokiej jakości, ale też obciążać wyniki, uwypuklając
opinie niekoniecznie licznych, ale niezwykle zaangażowanych osób. Otwarty dostęp do geoankiety niesie ponadto ryzyko wielokrotnego wypełniania jej przez
te same osoby. Oprogramowanie geoankiety pozwala na zabezpieczenie przed
wielokrotnym wypełnianiem z jednego urządzenia poprzez zapisywanie danych
o wypełnieniu w pamięci podręcznej przeglądarki.
Ze względu na różne wady i zalety metod rekrutacji, zaleca się czasem łączenie kilku metod. Należy przy tym zapewnić odróżnialność od siebie części
respondentów, którzy pochodzą z różnych źródeł. Można tego dokonać poprzez
umieszczenie w geoankiecie pytania o źródło informacji lub używanie różnych
odnośników w różnych kanałach.

Obciążenie próby

75

6.2. Obciążenie próby
Dobór metod próbkowania ma wpływ na jakość danych, możliwość wyciągania
na ich podstawie zgeneralizowanych wniosków, a także ocenę jakości wyników
przez odbiorców i opinię publiczną. Jedną z cech obciążających jakość danych jest
niska reprezentatywność próby wobec populacji. Reprezentatywność tę można
ocenić pod względem cech społeczno-demograficznych (takich jak np. wiek, płeć,
wykształcenie) lub geograficznych, jeśli grupą docelową są mieszkańcy określonego obszaru. Próby pozyskane za pomocą geoankiet są często obciążone pod
względem wieku i wykształcenia. Nadmiernie reprezentowane są zwykle osoby
młode, w wieku od 25 do 40 lat, a niedostatecznie osoby starsze. Nadmiernie reprezentowane są także osoby z wyższym wykształceniem (60–80% uczestników
badań), mimo że stanowią znacznie niższy odsetek społeczeństwa. Dysproporcje te wynikają głównie z różnic w umiejętności wykorzystania internetu, która
jest wyższa wśród osób młodych i lepiej wykształconych, oraz z zainteresowania
tematyką poruszaną w badaniach i konsultacjach. Poziom aktywności społecznej jest generalnie wyższy w Polsce wśród osób z wyższym wykształceniem, co
znajduje odzwierciedlenie w badaniach za pomocą geoankiet i jest świadectwem
ukształtowanych postaw w społeczeństwie obywatelskim i (geo)informacyjnym.
Aby zapobiegać obciążeniu próby, można stosować uzupełniające metody rekrutacji. Należą do nich między innymi warsztaty i spotkania w salach komputerowych, w których można skorzystać z oprogramowania do wypełniania geoankiet i pomocy wykwalifikowanych osób. Dane można także zbierać w terenie,
korzystając np. ze stoisk konsultacyjnych i wypełniając geoankietę na urządzeniach mobilnych (np. tabletach). Reprezentatywność pod względem rozkładu
grup wiekowych można też poprawić, stosując dodatkowo ankietę papierową.
Niesie to jednak pewne ograniczenia, między innymi nie pozwala ona zgromadzić
tak bogatych danych przestrzennych jak geoankieta, a zebrane za jej pomocą dane
geograficzne trzeba jeszcze przetworzyć do postaci cyfrowej, co jest pracochłonne.
Reprezentatywność próby można ocenić poprzez porównanie cech grupy uczestników (próby) z cechami grupy docelowej (populacji). Ocena reprezentatywności
opisana została w podrozdziale 5.2.

7. Zakończenie
Jednym z mankamentów procesu planowania przestrzennego w Polsce jest jego
słabe uspołecznienie (Szlenk-Dziubek, Miśkowiec 2018). Ograniczone ustawowo
konsultacje społeczne, ich często fasadowa forma oraz małe zainteresowanie ze
strony mieszkańców nie sprzyjają powstawaniu dobrych planów zagospodarowania przestrzennego. W procesie planowania przestrzennego bardzo często ścierają się różnorodne grupy interesów – począwszy od władz lokalnych, poprzez
mieszkańców, inwestorów i przedstawicieli lokalnych organizacji, po rozmaite lobby i grupy reprezentujące interesy polityczne. Aktywność obywateli ujawnia się
najczęściej tylko w przypadku naruszania ich interesu indywidualnego, a potrzeba dobra wspólnego, jaką jest przestrzeń publiczna i zainteresowanie jej planowaniem, wciąż jest nikła (Wójcicki 2018). Efektem tego są pojawiające się konflikty
przestrzenne, które w obecnej formule prawnej, ze słabościami sfery publicznego
planowania, trudno rozwiązywać. Tym bardziej zatem cenne są inicjatywy zmierzające do zwiększenia partycypacji społecznej w procesie zarządzania i planowania przestrzeni. Jedną z nich są zaprezentowane w niniejszej publikacji internetowe aplikacje komunikacji społecznej, pozwalające dotrzeć do szerszej niż dotąd,
często „uśpionej” grupy użytkowników przestrzeni.
Autorzy podręcznika przedstawili potencjał geoankiety i geodyskusji jako instrumentów wspierających partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym
– zarówno w jej ustawowych, jak i pozaustawowych formach. Jak wykazano na
przykładach zastosowań w aglomeracji poznańskiej i łódzkiej, aplikacje PPGIS
w porównaniu do tradycyjnych metod wpływają istotnie na wzrost liczby osób
biorących udział w konsultacjach społecznych. Dzięki wykorzystaniu internetu pozwalają na większą swobodę wyrażenia swojej opinii przez mieszkańców
i swobodny wybór miejsca i czasu konsultacji. Dotyczy to przede wszystkim grup
mało aktywnych w tradycyjnym procesie konsultacyjnym, takich jak młodzież,
osoby aktywne zawodowo czy niepełnosprawne. Co ciekawe, z dotychczasowych
wdrożeń konsultacji internetowych wynika, że sprzyjają one także równości płci.
Udział kobiet w geoankietach jest zbliżony do udziału mężczyzn, którzy wciąż
zdecydowanie dominują w tradycyjnych spotkaniach konsultacyjnych (Wójcicki
2018). Warte podkreślenia są funkcje deliberacyjne PPGIS, które pozwalają na
udział w szerokiej społecznej dyskusji nad planami zagospodarowania, zapewniają możliwość interakcji z innymi uczestnikami, dodawania opinii i zadawania
pytań autorom planów. Zaprezentowane aplikacje stwarzają także możliwość prezentacji własnych preferencji i pomysłów na zagospodarowanie przestrzeni.
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Autorzy podręcznika zdają sobie sprawę, że aplikacje PPGIS oprócz licznych zalet mają też ograniczenia. Należą do nich przede wszystkim wymagania
związane z podstawową umiejętnością posługiwania się mapami i formularzami internetowymi, które mogą wpływać na wyraźnie mniejsze zaangażowanie
w konsultacjach społecznych osób starszych. W zakresie barier technologicznych
i społecznych należy mieć zatem wciąż na uwadze problem wykluczenia cyfrowego (to ograniczenie będzie malało wraz z pojawianiem się kolejnych roczników,
bardziej obeznanych z komputerem), różnego poziomu kompetencji cyfrowych
mieszkańców oraz ich powszechnego dostępu do internetu. Z tego względu rekomendowane jest udzielenie osobom mogącym mieć trudności w dostępie do
aplikacji i ich obsłudze bezpośredniego wsparcia w tym zakresie przez pracowników urzędów. Przydatne mogą być także szkolenia dla mieszkańców, którzy
mają trudności w korzystaniu z portalu konsultacji. Biorąc pod uwagę dostępność technologii informacyjnych w różnych grupach wieku i zjawisko wykluczenia cyfrowego, konsultacje internetowe należałoby wprowadzać stopniowo, jako
uzupełniającą formę, i prowadzić je w sposób równoległy do tradycyjnych debat,
warsztatów oraz spotkań władz, urzędników i planistów z mieszkańcami. Istotny
jest też sposób funkcjonowania w internecie, oparty na anonimowości, który daje
możliwość wypowiadania się w sposób niemerytoryczny.
W tabeli 9 przedstawiono porównanie silnych i słabych stron tradycyjnych
oraz elektronicznych metod konsultacji.
Włączenie aplikacji geoankiety i geodyskusji w proces konsultacji społecznych
w gminie/mieście/na dowolnym obszarze wiąże się z niewątpliwymi korzyściami odnoszącymi się do zaangażowania szerszego grona mieszkańców w proces
kształtowania przestrzeni. Mieszkańcy stanowią niezastąpione źródło wiedzy
o sprawach lokalnych, którą nie zawsze dysponują osoby decyzyjne. Władze gminy, urbaniści i osoby odpowiedzialne za opracowanie dokumentów o charakterze strategicznym dla rozwoju danej jednostki przestrzennej, dając mieszkańcom
możliwość udziału w konsultacjach społecznych poprzez partycypacyjne systemy
informacji geograficznej, mogą liczyć na zwiększenie zainteresowania społecznego sprawami lokalnymi. W konsekwencji procesy podejmowania decyzji stają
się bardziej transparentne dla obywateli i uzyskują większą ich akceptację. Zmierzając w kierunku współzarządzania i współdecydowania o sprawach lokalnych,
mieszkańcy dają realną legitymizację władzy do podejmowania konkretnych
działań.
Wykorzystanie internetowych aplikacji komunikacji społecznej w najbliższych latach powinno przyspieszać i wyznaczać kierunki uspołecznienia procesu
planowania przestrzennego, a także innych procesów decyzyjnych na poziomie
lokalnym i regionalnym. Jeśli tak się będzie działo, kwestią czasu jest uznanie
konsultacji za pośrednictwem internetu, w tym przy użyciu aplikacji PPGIS, za
pełnoprawne (ustawowe) narzędzie konsultacji społecznych w procesie planowania przestrzennego.
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Tabela 9. Konsultacje tradycyjne i z wykorzystaniem PPGIS – silne i słabe strony
Konsultacje tradycyjne
Ograniczenie konsultacji w czasie
i przestrzeni
Pożądane kompetencje w zakresie
komunikacji społecznej, znajomości prawa
i procedur planistycznych
Małe zainteresowanie, niewielka liczba
uczestników
Znaczna przewaga mężczyzn nad
kobietami
Nadreprezentacja osób starszych,
niedoreprezentowanie osób młodych
Nadreprezentacja osób z wyższym
wykształceniem
Silne reprezentacje organizacji
pozarządowych, rad osiedlowych, grup
interesów (np. deweloperzy, ekolodzy,
rowerzyści itp.)
Niedoreprezentowanie przedsiębiorców,
przedstawicieli sektora prywatnego
Małe zainteresowanie „zwykłych
mieszkańców”
Silne interakcje, możliwe burzliwe
i emocjonalne spotkania
Źródło: opracowanie własne.

Konsultacje PPGIS
Nieograniczony dostęp przestrzenny
i czasowy do konsultacji
Pożądane kompetencje cyfrowe,
umiejętności obsługi komputera,
a także znajomości prawa i procedur
planistycznych
Duże zainteresowanie, duża liczba
uczestników
Zrównoważona struktura płci
Nadreprezentacja osób młodszych,
niedoreprezentowanie osób starszych
Nadreprezentacja osób z wyższym
wykształceniem
Mniejsze zaangażowanie organizacji oraz
„większych interesariuszy,” skłonnych
bardziej do artykułowania stanowisk
w postaci oficjalnych (formalnych) uwag
i wniosków
Duży udział przedsiębiorców,
reprezentantów wolnych zawodów
Duże zainteresowanie „zwykłych
mieszkańców”
Anonimowość powodująca swobodę
wypowiedzi, możliwość „hejtu” oraz
dyskusji niemerytorycznych
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