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1. Wstęp
1.1. Wprowadzenie
Rozwój idei partycypacji społecznej w zarządzaniu sferą publiczną ma swoje liczne
uwarunkowania i jest wynikiem szeregu zmian postępujących w społeczeństwie,
gospodarce, polityce oraz innych dziedzinach funkcjonowania wspólnot, takich
jak kultura czy spędzanie czasu wolnego. Jak zauważa McCall i Dunn (2012),
wraz z początkiem XXI w. obserwuje się „eksplozję” zainteresowania zagadnieniami partycypacji, w której różne grupy społeczne upatrują nadzieję i szansę na
ulepszenie funkcjonowania systemu społeczno-gospodarczego i politycznego.
Kwestia angażowania obywateli w życie publiczne, z punktu widzenia historycznego, nie jest zagadnieniem nowym. Najwięksi myśliciele, tacy jak Arystoteles, Marks czy Habermas, wskazywali, że w każdym systemie społeczno-politycznym obywatele mają swoje miejsce i rolę w sprawowaniu władzy. Według
Krasnowolskiego (2014), dopiero jednak w społeczeństwach pluralistycznych
i liberalno-demokratycznych partycypacja społeczna zyskała szansę na pełniejszą
realizację. Brodie i in. (2009) wskazują cztery zasadnicze powody wzrostu zainteresowania zagadnieniem partycypacji społecznej zarówno w skali lokalnej, jak
i ogólnokrajowej. Po pierwsze, włączanie społeczeństwa w proces podejmowania decyzji przekłada się bezpośrednio na wzmocnienie legitymizacji władzy oraz
„rozliczalność” instytucji demokratycznego państwa (zob. Beetham i in. 2008).
Po drugie, włączanie społeczeństwa w proces podejmowania decyzji publicznych
przyczynia się do wzmacniania roli obywatela jako współdecydenta, co stwarza
podstawy do integracji społecznej. Po trzecie, partycypacja traktowana jest jako
narzędzie, a także impuls do reform sfery publicznej, zmierzających do podnoszenia jakości świadczonych przez nią usług publicznych dla obywatela. Po czwarte,
partycypacja przynosi szereg indywidualnych korzyści dla wszystkich stron procesu – sfery samorządowej i sfery prywatnej. Sfera publiczna podnosi swoją efektywność, obywatele natomiast zyskują nowe umiejętności i wiedzę, niezbędną
w relacjach ze sferą publiczną.
Nie ulega wątpliwości, że kwestia zaangażowania obywateli w proces zarządzania sferą publiczną uzależniona jest od poziomu rozwoju społecznego wspólnoty, a to związane jest m.in. z konkretną fazą rozwoju ustroju samorządowego.
Najbardziej rozwiniętą formę demokracji, w której mogą realizować się w pełni idee współrządzenia i współodpowiedzialności za podejmowanie decyzji publicznych, stanowi społeczeństwo obywatelskie, definiowane przez Izdebskiego
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(2011) jako społeczeństwo upodmiotowionych politycznie obywateli, funkcjonujących w gospodarce rynkowej w ramach dostosowanego do tych warunków
prawa. Aspekt upodmiotowienia jednostki, nadania jej odpowiednich praw, kompetencji i obowiązków, jest jednym z kluczowych elementów demokracji partycypacyjnej, jej główną siłą i gwarantem skuteczności. Podobnego zdania są Putnam
(2000) i Siemiński (2007), którzy twierdzą, że partycypację w podejmowaniu decyzji publicznych należy widzieć jako objaw ściśle określonej fazy rozwoju systemu demokratycznego, a mianowicie społeczeństwa obywatelskiego.
Zintensyfikowane działania instytucji publicznych polegające na zwiększaniu
udziału obywateli w życiu publicznym stanowi odpowiedz na zauważalny spadek
zainteresowania społeczeństw postmodernistycznych uczestnictwem w życiu
publicznym. W społeczeństwach zachodnioeuropejskich tzw. deficyt demokracji
przedstawicielskiej nasilał się od lat 80. XX w. (Pattie i in. 2004, Held 2006)
i zasadniczo przejawiał się spadkiem zaufania społecznego do instytucji demokratycznego państwa. Wynikało to z szeregu zmian intensywnie zachodzących
w różnych sferach życia społecznego, politycznego czy też gospodarczego. Zasadniczo kryzys ten był pochodną rozrastającej się władzy ekspertów i ograniczonych
możliwości wpływu na władzę poprzez formowanie opinii publicznej (Dahl 2000,
Newton, Norris 2000, Dalton 2005). Odizolowanie elit politycznych od społeczeństwa i zachodzące w nim zmiany miały również swoje przełożenie na niechęć
obywateli do śledzenia wydarzeń lokalnej administracji i polityki (Held 2006).
Awersja obywateli do włączania się w sprawy publiczne wynikała również z braku
zainteresowania społeczeństwa polityką i koncentracją na realizacji swoich partykularnych celów i interesów w życiu prywatnym i zawodowym. Jak zauważa Bartkowski (2011), partycypacja, jako wyróżniony aspekt ustroju politycznego, pojawia się wraz z nowoczesną demokracją, a nabiera znaczenia na tle współczesnego
kryzysu uczestnictwa w polityce i deficytu demokracji w procesach decyzyjnych.
Dyskusja na temat kryzysu demokracji przedstawicielskiej i legitymizacji władzy publicznej zmusiła przedstawicieli sfery publicznej do podejmowania systematycznych prób angażowania obywateli w proces sprawowania władzy publicznej. W wielu krajach, w tym także w Polsce, partycypacja społeczna w zarządzaniu
sferą publiczną stała się priorytetem rządów, które podejmują liczne inicjatywy
zachęcające obywateli do włączania się w sprawy publiczne na różnych poziomach administracji (Smith 2005). Jak zauważa Przybylska (2010), dyskusja na
tematy wspólnotowości lokalnej, społeczeństwa obywatelskiego uległa intensyfikacji wraz z postępującą globalizacją, choć traktować należy to jako swoisty paradoks, gdyż właśnie procesy globalizacji zmniejszają rolę państwa narodowego.
Wzrost zainteresowania partycypacją społeczną w procesach decyzyjnych wynika również ze zmiany modelu sprawowania władzy, szczególnie widocznej na
poziomie lokalnym. Technokratyczny model administracji nie spełnił oczekiwań
lokalnych społeczności w zakresie możliwości wyrażania swoich potrzeb, a przede
wszystkim ich materializacji w formie decyzji administracyjnych. Administracja
publiczna ewoluuje z hermetycznego, zamkniętego na obywatela systemu, traktującego go jako petenta i klienta usług publicznych, w kierunku otwartej na obywatela administracji (Open Government), wsłuchującej się w jego głos i traktującej
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go jako współrealizatora zadań publicznych (Participatory Governance). Jak zauważa Izdebski (2011), współcześnie zarządzanie publiczne nie należy wyłącznie do
władzy publicznej. Łączy się ono z odchodzeniem od traktowania obywateli tylko
jako wyborców, wolontariuszy czy konsumentów usług publicznych oraz przejściem do upatrywania w nich interesariuszy, a także – dzięki temu, że daje się im
do rozwiązania problemy, które ich dotyczą – współdecydentów i współkreatorów
wspólnego dobra. Od kilku lat w polskich miastach, szczególnie dużych, daje się
zauważyć nowe podejście do zarządzania, uwzględniające elementy realizacji „prawa do miasta”, które Harvey (2012) określa jako możliwość decydowania przez
mieszkańców o tym, co w ich mieście się dzieje i w jakim kierunku się ono rozwija.
Partycypacja społeczna nabiera istotnego znaczenia w kontekście planowania
przestrzennego, w którym w sposób bezpośredni widoczne jest oddziaływanie
decyzji planistycznych na życie człowieka. Partycypacja społeczna w procesach
planistycznych ma szczególny charakter z uwagi na zaangażowanie szerokiej grupy uczestników, reprezentujących różne środowiska, stanowiska i poglądy. Wyraźnie pojawia się tu potrzeba poszukiwania konsensusu w opracowaniu akceptowanych scenariuszy rozwoju przestrzennego ze względu na uwidaczniające się
interesy indywidualne i grupowe (Billert 2006, Jędraszko 2008, Parysek 2010).
Problematyka partycypacyjnego planowania przestrzennego w specyficzny sposób emanuje w miastach i ich sferach podmiejskich, poddawanych intensywnym
przekształceniom, presji inwestycyjnej, a także kolizjom środowiskowym. Nieprzypadkowo to właśnie miasta stały się na świecie, w Europie i w Polsce obszarem rosnącego zaangażowania obywateli na polu uspołeczniania podejmowania
decyzji, tworzenia polityk miejskich i planowania przestrzennego. Jak zauważa
Barber (2014), „miasto, oparte na ogładzie (civility), współpracy i wspólnym działaniu, cechach zależnych od poczucia więzi między jednostkami i sąsiadami oraz
między obywatelami i ich wybranymi przedstawicielami, przypomina autentyczną wspólnotę – w przeciwieństwie do struktur regionalnych i krajowych”.
W Polsce, kraju, gdzie nowoczesny system demokratyczny budowany jest od
1990 r., jest wiele przesłanek do podjęcia prac badawczych w dziedzinie partycypacji społecznej, także w odniesieniu do planowania przestrzennego. Są to więc
zarówno zjawiska polityczne, społeczne, gospodarcze, jak i przestrzenne. Do najważniejszych z nich zaliczyć należy:
1. liberalizację gospodarki przestrzennej w Polsce, jej urynkowienie i związane
z tym niedoskonałości narzędzi prawno-planistycznych, szczególnie na poziomie lokalnym;
2. przybierające na sile konflikty przestrzenne i społeczne, wynikające z intensyfikacji procesów urbanizacyjnych, eskalacji inwestycji, szczególnie w dużych
miastach i ich obszarach funkcjonalnych;
3. wzrastającą świadomość społeczną, dotyczącą jakości życia, a w ślad za tym
zagospodarowania przestrzennego najbliższego otoczenia;
4. rozwój oddolnych inicjatyw społecznych, wzmacniających głos społeczeństwa
w kwestiach planistycznych, powstanie – szczególnie w dużych miastach –
tzw. „ruchów miejskich”, organizacji wywierających coraz większą presję na
polityki i bieżące działania władz miejskich;
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5. zmianę podejścia władz lokalnych do zarządzania, coraz szerzej uwzględniających elementy dialogu społecznego w takich kwestiach, jak podział finansów
publicznych, wybór priorytetowych działań, lokalizacja inwestycji, kreowanie
zagospodarowania osiedli itp.;
6. rozwój nowych technologii usprawniających proces zbierania i wymiany informacji oraz komunikowania się w procesie planistycznym, w szczególności technologii wykorzystujących geograficzne systemy informacji przestrzennej (GIS);
7. potrzebę doskonalenia procesu decyzyjnego w planowaniu przestrzennym,
uwzględniającego nowe formy partycypacji społecznej;
8. potrzebę nauczania zasad uspołeczniania procesu planistycznego, przede
wszystkim na kierunku gospodarka przestrzenna.

1.2. Cel i zakres pracy
Głównym celem pracy jest identyfikacja stanu uspołeczniania procesu planowania przestrzennego w Poznaniu oraz wskazanie kierunków jego rozwoju na tle
istniejących uwarunkowań prawnych, organizacyjnych, społecznych oraz technologicznych. Realizacja tego celu wymaga z jednej strony znajomości podstaw
teoretycznych dotyczących zjawiska partycypacji społecznej w procesie planowania i zarządzania na poziomie lokalnym, a z drugiej zbadania uwarunkowań zewnętrznych (międzynarodowych, krajowych) i wewnętrznych (lokalnych) partycypacyjnego planowania, jego mechanizmów oraz barier i ograniczeń. Realizacja
tak szeroko zakrojonego celu głównego wymaga wyznaczenia celów szczegółowych. Są nimi:
1. przegląd i adaptacja na użytek pracy istotnych założeń związanych ze współczesnymi teoriami: zarządzania publicznego, społeczeństwa obywatelskiego,
komunikacji społecznej oraz konfliktów społecznych w odniesieniu do przestrzeni lokalnej, rozumianej jako środowisko zamieszkania;
2. określenie zakresu pojęciowego i głównych składowych procesu partycypacji:
podmiotu i przedmiotu partycypacji, jej form i stosowanych narzędzi, zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych, związanych z rozwojem nowych technologii zbierania informacji i komunikowania się;
3. identyfikacja uwarunkowań partycypacyjnego planowania na poziomie lokalnym, o charakterze prawnym, politycznym, społecznym, organizacyjno-administracyjnym i technologicznym;
4. określenie zakresu podmiotowego (uczestników) i podmiotowego procesu
partycypacji społecznej w tworzeniu lokalnych dokumentów planowania przestrzennego;
5. identyfikacja silnych i słabych stron partycypacyjnego planowania oraz sformułowanie rekomendacji, mających na celu jego usprawnienie, poprawę efektywności i skuteczności, przede wszystkim w odbiorze społecznym.
Ten ostatni z celów szczegółowych ma charakter aplikacyjny. Sformułowanie
rekomendacji dla praktyki w zakresie poprawy stosowanych aktualnie rozwiązań w procesie partycypacji społecznej służyć powinno wypracowaniu nowych
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metod, które z jednej strony przyczynią się do zwiększenia uczestnictwa społecznego w procesie planowania przestrzennego i uczynią go bardziej transparentnym,
a z drugiej pozwolą na bardziej efektywne wykorzystanie wiedzy i postulatów
społecznych w kreowaniu przestrzeni. W tym celu należy wskazać nowe metody
i narzędzia możliwe do wykorzystania przez samorząd lokalny i jego służby planistyczne, a także potencjalne obszary ich stosowania. Wypracowane rekomendacje
dla praktyki mogą posłużyć w przyszłości jako wkład autora w modyfikację zapisów prawa lokalnego oraz narzędzi partycypacyjnych wykorzystanych w procesie
planistycznym.
Zakres przestrzenny pracy obejmuje miasto Poznań, w jego granicach administracyjnych. Część empiryczna pracy dotyczy zjawisk społecznych i politycznych,
a przede wszystkim przestrzennych, które zidentyfikowane zostały w odniesieniu
do przestrzennej struktury miasta. Istnieje szereg przesłanek, przemawiających
za wyborem Poznania jako podmiotu badania w niniejszej rozprawie. Część poniżej przestawionych stanowi wyróżnik Poznania na tle innych polskich miast
w zakresie działań partycypacyjnych. Wskazać należy przede wszystkim na:
1. duże natężenie procesów inwestycyjnych na terenie miasta, a w ślad za tym intensyfikację prac planistycznych w ostatnich 10 latach (wysoka dynamika sporządzania nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego);
2. rozbudowaną procedurę sporządzania planów miejscowych, opartą na nowatorskich w skali kraju pozaustawowych konsultacjach społecznych, realizowanych dla każdego sporządzanego planu;
3. stosowanie w Poznaniu, jako jednym z pierwszych miast w Polsce, innowacyjnych narzędzi partycypacji społecznej GIS (Participatory Public GIS) w procesie
planistycznym;
4. otwartość władz Poznania i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu na
nowe idee tkwiące w partycypacji społecznej;
5. dostępność do niezbędnych danych, wykorzystanych w części badawczo-
analitycznej pracy oraz możliwość bezpośredniej obserwacji procesów planistycznych, związanych z tworzeniem miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
Prezentowana praca wpisuje się w nurt niezbyt jeszcze licznych badań nad
uczestnictwem społeczności lokalnych w procesie planowania przestrzennego. Założeniem autora jest chęć uzupełnienia istniejącego dorobku naukowego,
szczególnie w dziedzinie gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego,
a także socjologii, o kwestie uwarunkowań, zakresu i form partycypacji społecznej
w procesie planistycznym. Badania naukowe w obszarze partycypacji społecznej
są także niepełne w zakresie identyfikacji uczestników procesu planistycznego.
Bogaty dorobek literaturowy dostarcza wiedzę teoretyczną w dziedzinie szeroko
rozumianej partycypacji społecznej, jednak nadal występują braki w badaniach empirycznych. Ogólne założenia na temat partycypacji w planowaniu przestrzennym
nie są dostatecznie weryfikowane przez wyniki badań. Problem ten związany jest
przede wszystkim z brakiem odpowiedniej liczby informacji na temat uczestników
procesu partycypacji społecznej, form, jakie ona przyjmuje, a przede wszystkim
oceny, na ile proces ten jest efektywny, zarówno z punktu widzenia społecznego,

12

Wstęp

jak i decyzyjnego. Kwestię tę poruszają Zachariasz i Nelicki (2008), twierdząc, że
z uwagi na brak dostępnych danych o zjawiskach partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym w debacie na jej temat używa się coraz mniej rzetelnych
argumentów, a dyskusja, także naukowa, ulega dogmatyzacji.
Realizacja niniejszej pracy okazała się możliwa w dużej mierze dzięki przychylności władz miasta Poznania oraz dyrekcji Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
w Poznaniu w zakresie udostępnienia wcześniej niepublikowanych danych będących w gestii ww. jednostek oraz zgody na realizację cyklu badań wśród uczestników organizowanych przez samorząd konsultacji społecznych miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego. Ma to szczególne znaczenie w dobie
braku powszechnie dostępnych baz danych, dotyczących udziału społecznego
w procesie planowania przestrzennego.

1.3. Źródła i metody badań
Wybór adekwatnych źródeł informacji i metod badawczych wykorzystanych w niniejszej pracy wynika bezpośrednio ze specyfiki badanego zagadnienia. Tematyka
partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym stanowi przedmiot zainteresowania wielu dziedzin naukowych, m.in. takich jak gospodarka przestrzenna,
prawo administracyjne, nauki o zarządzaniu, socjologia i inne. Realizacja celów
badawczych pracy wymusza zastosowanie podejścia interdyscyplinarnego, łączącego dorobek wyżej wymienionych dyscyplin naukowych. Również pozyskane
w toku procesu badawczego dane i zastosowane metody mają perspektywę interdyscyplinarną.
W pracy wykorzystano dwa rodzaje źródeł informacji: wtórne oraz pierwotne.
Do źródeł wtórnych zaliczyć należy dane pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Miasta Poznania i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu. Szczególne znaczenie z punktu widzenia badawczego miały dane niepublikowane, pochodzące z archiwum Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.
Stanowiły je wnioski i uwagi składane przez zainteresowane podmioty do opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Po przeprowadzeniu anonimizacji tychże danych możliwe było ich dalsze przetwarzanie na
potrzeby badawcze. Poza tym praca opiera się na analizie krajowej i zagranicznej
branżowej literatury naukowej dotyczącej kwestii partycypacji społecznej, publikowanych raportach oraz analizach aktów prawnych najważniejszych z punktu widzenia przedmiotu pracy. Dla realizacji założeń pracy niezmiernie istotne są dane
pierwotne. Ich pozyskanie nastąpiło w toku badań ankietowych (tradycyjnych
i elektronicznych), wywiadów eksperckich i obserwacji uczestniczącej.
Do najważniejszych metod badawczych wykorzystanych w pracy zaliczyć należy badania ankietowe. Zostały one przeprowadzone z uwzględnieniem trzech
obszarów tematycznych poruszanych w pracy:
A. Badanie ankietowe wśród mieszkańców wybranych dzielnic/osiedli Poznania (wywiad kwestionariuszowy). Celem badania było określenie aktywności mieszkańców miasta Poznania w procesie planowania przestrzennego, w od-
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niesieniu zarówno do miejsca najbliższego zamieszkania, jak i obszaru całego
miasta. Badanie dostarczyło także informacji o posiadanej przez mieszkańców
wiedzy na temat procedur planistycznych oraz procedowanych MPZP dla najbliższego miejsca zamieszkania. Do poruszonych w toku badania zagadnień należały:
1. ocena przez mieszkańców stanu zagospodarowania przestrzennego swojego
najbliższego miejsca zamieszkania;
2. zaangażowanie mieszkańców w życie osiedla/dzielnicy;
3. znajomość zagadnień i procedur planistycznych wśród mieszkańców;
4. udział w konsultacjach społecznych organizowanych na terenie miasta, w tym
głównie udział w konsultacjach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
5. preferencje mieszkańców w zakresie wykorzystania nowych form partycypacji
społecznej w kwestiach planistycznych.
Badaniem objęci zostali mieszkańcy 10 osiedli mieszkaniowych Poznania, dla
których sporządzany był miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub
procedura planistyczna została już zakończona i plan miejscowy uchwalony został decyzją Rady Miasta Poznania. Wywiad kwestionariuszowy realizowany był
w terminie od 1.09.2013 r. do 15.10.2013 r. i w tym okresie przebadanych zostało
łącznie 560 osób.
B. Badanie ankietowe uczestników konsultacji społecznych miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego w Poznaniu w trakcie spotkań.
Badanie dostarczyło wiedzy na temat osób uczestniczących w organizowanych
przez Urząd Miasta Poznania konsultacjach społecznych MPZP. Miało ono na celu
przede wszystkim:
1. identyfikację cech społeczno-demograficznych uczestników konsultacji społecznych;
2. identyfikację powodów uczestnictwa w spotkaniach konsultacyjnych;
3. ocenę poziomu wiedzy w zakresie planowania przestrzennego;
4. ocenę aktywności osób w procedurach planistycznych;
5. ocenę konsultacji społecznych przez ich uczestników;
6. określenie najważniejszych problemów planistycznych/konfliktów przestrzennych dotyczących konsultowanych planów miejscowych;
7. wskazanie reprezentatywności przestrzennej uczestników konsultacji społecznych w odniesieniu do poszczególnych typów procedowanych planów miejscowych.
Badania ankietowe zrealizowane zostały podczas 25 kolejno następujących
po sobie spotkań konsultacyjnych w okresie od października 2012 r. do stycznia
2014 r. Próba badawcza zależna była bezpośrednio od frekwencji w czasie konsultacji i wyniosła 347 osób. Stanowiło to 62% z 558 osób obecnych w trakcie
wszystkich 25 konsultacji społecznych.
Metodą badawczą stosowaną równolegle w realizacji powyższego badania
ankietowego była obserwacja uczestnicząca konsultacji społecznych, polegająca
na obiektywnej analizie zjawiska w wyniku wejścia obserwatora (eksperta/badacza) w określone środowisko społeczne i obserwowania danej zbiorowości od
wewnątrz (Frankfort-Nachmias, Nachmias 2001). Obserwator sporządzać może
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na bieżąco notatki lub w inny sposób zapisywać swoje obserwacje (fotografia,
film, nagrania audio). Metoda ta wymusza konieczność przyjęcia przez obserwatora punktu widzenia badanego obiektu i odrzucenie przez to własnego poglądu,
emocji, więzi, stereotypów czy przeświadczeń wobec obserwowanego zagadnienia (Hammersley, Atkinson 2000, Chomczyński 2006). Szczegółowej analizie
poddane zostały trudno mierzalne elementy konsultacji społecznych, tj.:
1. przebieg spotkań;
2. identyfikacja postaw społecznych i reakcja uczestników na wybrane sytuacje
występujące w trakcie spotkań;
3. ocena preferencji uczestników spotkań w zakresie zagospodarowania przestrzennego.
C. Badanie ankietowe w miejskich i wojewódzkich pracowniach urbanistycznych. Badaniem objętych zostało 25 miejskich i wojewódzkich instytucji,
które wykonują samodzielnie, w ramach własnych struktur, wszystkie etapy procedury planistycznej w zakresie opracowania dokumentów planistycznych. Zrealizowane w lutym 2014 r. badanie w formie ankiety internetowej miało na celu:
1. określenie aktywności miejskich pracowni urbanistycznych w zakresie partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym;
2. zidentyfikowanie wykorzystywanych przez nie form partycypacji;
3. określenie potencjalnych możliwości wykorzystania innowacyjnych form partycypacji w przyszłości.
Poza tym w celu realizacji założeń pracy wykorzystane zostały następujące
metody badawcze:
1. geoankieta – kwestionariusz ankiety elektronicznej umieszczony na internetowej, interaktywnej platformie konsultacyjnej, bazującej na geograficznych
systemach informacyjnych (PPGIS);
2. geodyskusja – deliberatywne narzędzie przeznaczone do prowadzenia dyskusji
pomiędzy uczestnikami procesu planistycznego w ramach ww. portalu konsultacyjnego;
3. kwerenda – zrealizowana w archiwum Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
w Poznaniu w celu pozyskania informacji dotyczących wniosków i uwag składanych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Poznaniu w latach 2006–2015. Pozyskanych zostało 3535 wniosków oraz 1435 uwag
do uchwalonych w badanym okresie planów miejscowych.
W pracy wykorzystano analizę korelacji, która posłużyła do określenia charakteru współzależności między wielkością uchwalonych w Poznaniu planów miejscowych a liczbą składanych wniosków i uwag oraz liczbą osób uczestniczących
w dyskusji publicznej. Zastosowaną miarą korelacji jest współczynnik Pearsona,
będący ilorazem kowariancji i iloczynu odchyleń standardowych, który należy
stosować w przypadku, gdy dane reprezentują rozkład normalny lub zbliżony do
normalnego.

2. Podstawy teoretyczne pracy
Jak wskazano we wstępnie, zagadnienie partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym ma charakter interdyscyplinarny. Interdyscyplinarność dotyczy także
kwestii podstaw teoretycznych analizowanego zagadnienia. Zjawiska, zależności,
relacje jakie występują w procesie partycypacji społecznej, mają swoje podstawy
w różnych dyscyplinach naukowych, m.in. w naukach społecznych, naukach prawo-administracyjnych czy ekonomicznych i geograficznych. Pełniejsze wyjaśnienie
i zrozumienie tematyki partycypacji społecznej staje się możliwe w odniesieniu do
dorobku ww. dyscyplin. Celem prezentowanego rozdziału nie jest sama charakterystyka teorii zarządzania partycypacyjnego, społeczeństwa obywatelskiego, teorii
konfliktów oraz komunikacji społecznej, lecz przez ich pryzmat wyjaśnienie identyfikowanych w dalszej części pracy zjawisk w obszarze partycypacji społecznej.

2.1. Teoria zarządzania partycypacyjnego
Jak zauważa Hanzl (2006), czynnikiem warunkującym rozwój uczestnictwa społecznego w zarządzaniu terytorialnym jest ustrój państwa, co dotyczy także decentralizacji uprawnień na niższe szczeble władzy, w tym przede wszystkim na
poziom samorządu terytorialnego. Staje się naturalną płaszczyzną realizacji idei
partycypacji społecznej. W myśl zapisów Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego (1985) samorząd terytorialny traktowany powinien być jako „prawo i zdolności
społeczności lokalnej do kierowania i zarządzania określoną częścią spraw publicznych na własną odpowiedzialność i w interesie swych mieszkańców”. To właśnie
samorząd terytorialny, który na przestrzeni lat podlegał silnym przekształceniom,
jest podstawowym obszarem dla realizacji założeń partycypacji społecznej.
Rozwój idei samorządności, którego następstwem jest upodmiotowienie obywatela w stosunku do organów administracji publicznej, stanowi podstawowe
uwarunkowanie dla rozwoju partycypacji społecznej w procesach decyzyjnych.
Jak zauważa Sokołowicz (2013), proces ten przyczynia się jednocześnie do zwiększenia różnorodności polityk i sposobów zarządzania sprawami publicznymi oraz
kierunków rozwoju miast i regionów. Kamieniami milowymi w rozwoju administracji publicznej były trzy podstawowe teorie:
1. teoria biurokracji według Maxa Webera;
2. teoria Nowego Zarządzania Publicznego (ang. New Public Management);
3. teoria współzarządzania (ang. Governance).
Jak zauważają Mazur i Olejniczak (2012), każda z wyżej wymienionych teorii
ma określone cechy, będące wyróżnikiem na tle kolejnych koncepcji następujących
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po sobie w sposób ewolucyjny. Począwszy od weberowskiej koncepcji biurokracji,
przez kolejne modele zarządzania sferą publiczną, odmiennie rozumiana i definiowana jest kwestia partycypacji społecznej w procesach decyzyjnych oraz rola
obywatela. W dalszej części rozdziału podjęta została próba odpowiedzi na pytanie: jak na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat zmieniał się udział obywateli
w życiu publicznym w relacji do postępujących zmian w systemie funkcjonowania
administracji publicznej?
Jako pierwszy model administracji publicznej wskazać należy biurokratyczną
administrację publiczną. Koncepcja ta kształtowała się na początku XX w. i generalnie charakteryzowała się precyzyjnym podziałem ról i obowiązków, fachowością kadry urzędniczej, ciągłością i skutecznością jej funkcjonowania (Osborne
2006). Istotną rolę w zhierarchizowanej strukturze władzy odgrywały przyjęte
odgórne zasady, regulujące prace wykwalifikowanych kadr urzędniczych.
W klasycznym modelu weberowskim ważną rolę pełnią przede wszystkim
urzędnicy, których cechuje pełna kompetencja, obiektywizm, bezstronność, lojalność oraz w pierwszej kolejności troska o interes publiczny. Cechą charakterystyczną działalności administracji według Webera (1997) jest efektywność,
szybkość działania, precyzja, fachowość, kontrola, ciągłość, dyskrecja i maksymalizowanie zysków w stosunku do poniesionych środków (Mazur, Olejniczak
2012). Funkcjonująca w ten sposób struktura biurokratyczna w toku swojego
działania całkowicie eliminowała stosunki pozaformalne oraz wszelkie przejawy
działania pozaracjonalnego (Weber 1997, 2002). Hierarchiczna i sztywna struktura zarządcza tworzyła z urzędu swoistego rodzaju organizację mechaniczną.
Czynnikami stanowiącymi główne bariery dla rozwoju idei partycypacji społecznej w weberowskim modelu funkcjonowania administracji publicznej są (por.
Hausner 2007):
• zorientowanie na wewnątrzorganizacyjne działania;
• brak dążenia do doskonalenia mechanizmów działania;
• zhierarchizowana struktura administracji;
• rozbudowane procedury operacyjne – „organizacja proceduralnie zaprogramowana”;
• przewaga obowiązków rutynowych w toku działalności administracji nad
działaniami analitycznymi, projekcyjnymi, koordynacyjnymi;
• separacja i odizolowanie składowych struktury urzędu;
• imperatywny i represyjny charakter koordynacji, kontroli i nadzoru;
• koncentracja na identyfikacji nieprawidłowości w funkcjonowaniu administracji;
• ograniczenie kreatywności urzędników, otwarcie na działania nowatorskie.
Mimo powyższych argumentów, w rozważaniach na temat biurokratyzacji
administracji publicznej dominują negatywne nastroje: „Biurokracja jest tym,
co wszyscy kochamy nienawidzić. (…) Nie ma prawie takiego zła, które przynajmniej do pewnego stopnia nie mogłoby zostać jej przypisane” (Beetham
1991). Jak zauważają Mazur i Olejniczak (2012), klasyczny weberowski model
administracji publicznej stworzył podwaliny do rozwoju partycypacji społecznej
w działalności administracji. Mimo silnego ograniczenia relacji pomiędzy sferą

Teoria zarządzania partycypacyjnego

17

publiczną a społeczeństwem oraz uodpornienia się sfery publicznej na presje
płynące z zewnętrznego otoczenia, model ten traktował obywatela jako stronę
w postępowaniu i podmiot swoich działań (Mazur, Olejniczak 2012). Udział społeczeństwa w działalności administracji publicznej w modelu weberowskim ograniczał się zasadniczo do pozyskiwania i gromadzenia opinii społecznych. Jednak
z uwagi na sztywne, hierarchiczne struktury organizacyjne powyższego modelu
pełen potencjał tkwiący w działaniach partycypacyjnych był wykorzystywany jedynie w ograniczonym stopniu (Olbromski 2007).
Odmiennym podejściem do roli obywatela charakteryzowało się zarządzanie
publiczne w świetle teorii Nowego Zarządzania Publicznego – ang. New Public Management (dalej NPM), rozwijanej od lat 80. XX w., w szczególności w krajach anglosaskich. Teoria przedstawiona została pierwotnie przez Osborne’a i Gaeblera
(1992) oraz Osborne’a i Plastrik (1997), a jej efekty szeroko opisane w literaturze
(Hood 1991, Pierre 1995, Stewart, Kimber 1996, Hendriks 1999, Box i in. 2001,
Halligan 2003, Wollmann 2004, Banner 2006, Kuhlmann i in. 2008).
Model NPM wyłonił się na fali krytyki modelu biurokratycznego, opierając
się zasadniczo na modernizacji wewnętrznych struktur i zasad funkcjonowania
administracji publicznej w celu uzyskania większej efektywności i skuteczności działania. Reforma NPM nastąpiła w kontekście funkcjonującego wcześniej
kosztownego i niesprawnego modelu administracji, opartego na zasadach biurokratycznych, a także przekonaniach o potrzebie wprowadzenia do sektora publicznego zasad charakterystycznych dla funkcjonowania wolnego rynku (Mazur,
Olejniczak 2012). Na znaczeniu zyskały pojęcia charakterystyczne dla działania
sektora prywatnego, takie jak: efektywność, sprawność, skuteczność, wydajność,
szybkość działania (por. Kaczmarek 2005, Peisert, Matczak 2012). Jak zauważa
Hood (1991), rozwój koncepcji NPM w zarządzaniu sferą publiczną związany
były z postępującą falą rynkowych reform administracyjnych.
Reformy NPM polegają przede wszystkim na (por. Mazur, Olejniczak 2012):
1. poprawieniu efektywności funkcjonowania struktur administracji publicznej
poprzez ograniczenie kosztów, wielkości, spłaszczenie struktur, decentralizację, debiurokratyzację, demonopolizację, uproszenie procedur, prywatyzację;
2. oparciu działalności na zasadach funkcjonowania wolnego rynku, tj. nastawieniu na klienta, poprawie jakości usług, efektywności i skuteczności działania, konkurencji, efektywności finansowej, efektywnym zarządzaniu zasobami
ludzkimi;
3. poprawie jakości i dostępności świadczonych usług publicznych.
W koncepcji New Public Management nastąpiła zasadnicza zmiana w relacji
obywatel–organy administracji publicznej. Do tej pory przedmiotowo traktowany obywatel (model weberowski) stał się podmiotem działań publicznych. Jak
twierdzi Cellary (2002), „w nowej gospodarce administracja nie może działać
w stary sposób. Człowiek, który jako konsument będzie obficie korzystał przez
sieć (Internet) z produktów i usług cyfrowych dostarczanych przez gospodarkę,
jako obywatel będzie oczekiwał i domagał się podobnej formy i jakości usług
od administracji”. Administracja publiczna w modelu NPM pełni rolę służebną względem obywateli – traktowanych jako klienci usług publicznych. Zgodnie
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z typowymi zachowaniami rynkowymi, administracja reaguje na zmiany w zakresie potrzeb i preferencji mieszkańców, dostosowując do nich sposób swojego funkcjonowania. Podejście to jest zbieżne z koncepcją rynku kształtowanego
przez konsumenta i reagującego na jego zachowania poprzez wytwory dóbr czy
usług. Obywatele uzyskali możliwość wyrażania swoich poglądów i zgłaszania
ich w sposób otwarty administracji publicznej. Jak stwierdzają Kaufmann i in.
(2002), NPM przyczynił się w bezpośredni sposób do podniesienia znaczenia
głosu publicznego – głosu obywateli (ang. public voice) i zagwarantowania obywatelom możliwości wyrażania swoich poglądów i zgłaszania ich administracji
publicznej (Gray-Molina i in. 1999).
Upowszechnienie opisywanego modelu zarządzania publicznego przyniosło
także negatywne konsekwencje w obszarze aktywności obywateli. Jak zauważa
Piotrowska (2011), niekorzystnym następstwem zastosowania modelu New Public
Management w obszarze partycypacji społecznej jest utrwalanie bierności obywateli
w relacji z administracją publiczną. Polega ona zasadniczo na ograniczeniu aktywności obywateli jedynie do zgłaszania swoich potrzeb, oczekiwań i roszczeń. Model
NPM nie dostarczał narzędzi w zakresie czynnego angażowania obywatela w podejmowanie decyzji publicznych. Niewystarczające efekty stosowania modelu NPM
przyczyniły się do sformułowania nowych refom administracji publicznej, których
celem było m.in. poszerzenie roli społeczeństwa w działaniach administracji.
Lata 90. XX w. przyniosły nowe formy zarządzania publicznego, opartego
na powiązaniach „poziomych” (niehierarchicznych) występujących pomiędzy
licznymi interesariuszami sektora publicznego, pozarządowego, gospodarczego
i społecznego (Furmankiewicz 2013). Koncepcja współrządzenia (ang. Governance) przeciwstawiana tradycyjnym formom sprawowania władzy – rządzeniu (ang.
Governing, Government), stanowi, jak zauważa Sokołowicz (2013), wyższą formę
sprawowania władzy, przy realizowaniu ogólnospołecznych celów rozwojowych
i przy włączaniu jak największej liczby podmiotów, reprezentujących różne sfery
życia społeczno-gospodarczego (por. także Little 2001, Boecher 2008, Izdebski
2010, Nelicki 2010).
Jak zauważają Kmieciak i in. (2012), termin Governance jest traktowany w literaturze szeroko, a wieloznaczność tego pojęcia wciąż się pogłębia. Według autora,
Governance stanowi funkcję zarządzania złożonymi społecznościami poprzez koordynowanie działań podmiotów należących do różnych sektorów. Model współrządzenia odnieść można do nauk administracyjnych, politycznych, zarządzania,
geografii społecznej i politycznej w ramach koncepcji corporate governance, territorial governance, multi-level governance, good governance.
Pojęcie Governance, tłumaczone jako współrządzenie, współzarządzanie lub
demokracja negocjacyjna, zastosowane zostało na szerszą skalę w literaturze brytyjskiej w relacji do postępujących w latach 80. zmian w administracji Wielkiej
Brytanii. Jak pisze Jewtuchowicz (2013), „Governance jest efektem demokracji,
a więc opisuje społeczności ludzi wolnych, żyjące w ramach systemów demokratycznych, w warunkach względnego dobrobytu, mające liczne kontakty z otoczeniem. Takie społeczeństwo wymaga innych metod rządzenia niż społeczeństwo tradycyjne”. Podobnie do kwestii współzarządzania publicznego podchodzą
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Mazur i Olejniczak (2012), twierdząc, że paradygmat współzarządzania wiąże się
bezpośrednio z demokratyzacją systemu rządzenia w duchu partnerstwa, dialogu,
konsensusu, autonomii i współodpowiedzialności. Na znaczeniu zyskały narzędzia zarządzania stosowane dotychczas w ekonomii, polegające na zwiększeniu
efektywności jej funkcjonowania poprzez wykorzystywanie partnerstw publiczno-prywatnych do realizacji zadań publicznych (Nelicki 2010).
Mazur i Olejniczak (2012) sformułowali cztery przesłanki rozwoju paradygmatu współzarządzania publicznego, do których zaliczają:
1. rozwój mechanizmów wielopoziomowego zarządzania sprawami publicznymi;
2. ograniczone możliwości imperatywnego i hierarchicznego rozwiązywania
przez władze publiczne problemów społecznych i ekonomicznych w kompleksowej rzeczywistości społecznej;
3. nieprzewidywalność problemów i zagrożeń, których rozwiązywanie i eliminacja wymagają współdziałania państwa i różnych aktorów społecznych;
4. wzrost oczekiwań obywateli i ich zbiorowości wobec jakości oraz dostępności
dóbr i usług publicznych.
U podstaw koncepcji Governance leży rozwój demokracji deliberatywnej, której głównym założeniem jest partycypacja, deliberacja, uczenie się, negocjacja,
partnerstwo. Jak zauważają Kmieciak i in. (2012), w ramach koncepcji Governance
upatrywać należy elementów określanych jako „demokracja uczestnicząca”, „demokracja partnerska”, „demokracja interaktywna” w ramach tego, co nazywa się
„wieloszczeblowym rządzeniem” (multi-level governance).
Gwarancja większego udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji publicznych traktowana jest jako jeden z priorytetów sprawowania władzy, większy
niż w tradycyjnej demokracji przedstawicielskiej (Izdebski 2010, Furmankiewicz
2013). Koncepcja Governance tworzy zatem płaszczyznę dla rozwoju partycypacji
społecznej, rozumianej jako gwarancja współuczestniczenia obywateli w procesie
zarządzania sferą publiczną. Podstawą koncepcji Governance jest „uczestnictwo”,
„deliberacja”, „dialog” (Goodin, Pettit 1998).
Efektywne zaspokojenie potrzeb społecznych zaczęło stanowić przedmiot
działań obywateli, organizacji pozarządowych, jak również strony publicznej.
Skuteczne rozwiązywanie kwestii leżących w gestii administracji następuje w duchu współdziałania państwa i sfery społecznej. Jak wskazują Mazur i Olejniczak
(2012), partycypacyjne podejście do zarządzania publicznego wymaga otwarcia
się strony publicznej na cele, aspiracje, interesy i argumenty aktorów sfery społecznej (pozarządowej). Podejście takie charakteryzuje się nie tylko wymianą wiedzy i doświadczeniami pomiędzy poszczególnymi aktorami procesu decyzyjnego,
lecz także jej powstawaniem w toku deliberacji, dyskusji, negocjacji czy sporów.
Najpełniejszy udział obywateli w działalności administracji publicznej zachodzi w ramach modelu współrządzenia, w którym współudział obywateli w podejmowaniu decyzji publicznych jest wynikiem zaangażowania jak największej
liczby partnerów, cechuje się praworządnością, przejrzystością, odpowiadaniem
na potrzeby społeczne, dążeniem do konsensusu, uwzględnianiem głosów mniejszości, efektywnością oraz szeroko rozumianą odpowiedzialnością wobec społeczeństwa (por. Sheng 2009).
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Tendencje dotyczące zwiększania udziału różnych grup interesariuszy w procesie decyzyjnym w sprawach publicznych ulegają w ostatnich kilku latach nasileniu
również w Polsce. Jest to z jednej strony wynik wdrażania zapisów prawa europejskiego do polskiego sytemu prawnego, z drugiej – systematycznie postępująca
adaptacja doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie zarządzania w krajach Europy
Zachodniej. Zdaniem Smitha (2005), zagadnienie partycypacji społecznej w zarządzaniu publicznym jest w krajach zachodnich traktowane jako jeden z głównych
priorytetów politycznych i bardzo często znajduje odzwierciedlenie w realizowanej polityce zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym. Zdaniem ww. autora
współcześnie zauważany kryzys demokracji przedstawicielskiej i spadek zaangażowania się obywateli na tym polu skłania przedstawicieli władz lokalnych do
przeciwdziałania tym negatywnym tendencjom i poszukiwania nowych metod
w zakresie angażowania mieszkańców w życie wspólnot samorządowych.

2.2. Teoria społeczeństwa obywatelskiego
Ramy odniesienia dla partycypacji społecznej, także w kontekście planowania
przestrzennego, stanowi koncepcja społeczeństwa obywatelskiego (Kaźmierczak
2011). Idea społeczeństwa obywatelskiego zakorzeniła się w demokratycznym
systemie sprawowania władzy, choć, jak zauważa Krasnowolski (2014), pojęcie
to jest niełatwe do zdefiniowana oraz niejednokrotnie nadużywane przez różne
środowiska. Smolski i in. (1999) definiują społeczeństwo obywatelskie jako społeczeństwo, w którym działalność niezależnych od państwa różnego typu instytucji, organizacji, związków i stowarzyszeń jest podstawą samodzielnego rozwoju
obywateli oraz stanowi wyraz ich osobistej aktywności.
Jak twierdzi Wood (1997), pojęcie społeczeństwa obywatelskiego wykorzystywane jest w tak różnych celach, że niepodobna wyodrębnić żadnej pojedynczej
szkoły z nim związanej. Historycznie ideę społeczeństwa obywatelskiego można
odnaleźć już u Arystotelesa, traktującego miasto – polis – jako wyraz najwyższej formy życia społecznego, gdzie kształtowały się podwaliny demokracji. Dużo
uwagi zagadnieniom społeczeństwa obywatelskiego poświęcali myśliciele doby
oświecenia. Kant w swoich dziełach posługiwał się pojęciem społeczeństwa obywatelskiego (Die buergerlische Gesellschaft), a Rousseau wskazywał na istotę
wolności obywateli i suwerenności ludu. Lock, uważany za twórcę teorii demokracji, zauważa, że rolą państwa jest wspieranie swoich obywateli, którzy wykazują chęci do nieprzymuszonego zrzeszania się w celu realizacji swoich potrzeb.
Podobne podejście do rozumienia idei społeczeństwa obywatelskiego miał Hegel,
choć odnosił je do zachowań rynkowych i produkcji. Społeczeństwo obywatelskie
definiował jako system dających gwarancję realizacji celów indywidualnych i grupowanych w dobie zachowań rynkowych i procesów produkcyjnych. Wskazywał
on na istotną rolę praw chroniących wolności obywateli w kontekście własności
prywatnej (Wilczyński 2006).
Idea społeczeństwa obywatelskiego wywodzi się zatem z myśli greckiej, jednak
współcześnie, jak zauważa Krasnowolski (2014), odnosi się do społeczeństwa
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pluralistycznego i liberalno-demokratycznego. Dokonując przeglądu mnogości
definicji społeczeństwa obywatelskiego, zauważa się, że wspólnym ich mianownikiem jest przekonanie, że udział w życiu publicznym stanowi samorealizację
jednostki w większym stopniu niż ograniczenie się jedynie do sfery prywatnej.
Wspólną cechą różnych definicji społeczeństwa obywatelskiego jest zachowanie
autonomii społeczeństwa wobec instytucji państwowych, aby, jak zauważa Szacki
(1997), zlikwidować wszechobecność państwa i odkryć złoty środek między etatyzacją a prywatyzacją ludzkiego współżycia.
Jak twierdzi Krasnowolski (2014), społeczeństwo obywatelskie to takie społeczeństwo, w którym obywatele biorą sprawy we własne ręce, nie oglądając się
na instytucjonalną pomoc sfery publicznej. Społeczeństwo obywatelskie zaczyna
istnieć tam, gdzie przestaje być drętwą mową (Szacki 1997).
W praktycznym ujęciu społeczeństwo obywatelskie utożsamiane jest z tzw.
trzecim sektorem, w którym podmioty społeczne działają na rzecz realizacji celów publicznych. To właśnie ta działalność w pełni wyjaśnia istotę społeczeństwa
obywatelskiego. A są nią aktywni w sprawach publicznych obywatele oraz ich
stosunek do instytucji publicznych. Zaangażowani w sprawy publiczne obywatele
podejmują wspólnie działania w celu osiągania dobra wspólnego. W społeczeństwie obywatelskim ważnym aspektem jest kwestia podejmowania decyzji w sprawach istotnych dla wspólnoty (Putnam 2000). Samodzielność i samoświadomość
społeczeństwa obywatelskiego są siłą napędową tych jednostek, które podejmując
określone działania, mają zapewnić optymalną realizację interesów wszystkich
obywateli (Krasnowolski 2014). Jednostki wykazujące postawę obywatelską są
gotowe do przyjęcia odpowiedzialności za daną społeczność, a także do udzielania
wsparcia pozostałym członkom i poświęcenia w imię dobra wspólnego. Szczególnie dobre warunki do rozwoju takiej postawy stwarza społeczność lokalna.
W kontekście idei społeczeństwa obywatelskiego dużego znaczenia nabiera
partycypacja społeczna. Są to dwa współistniejące i współzależne zjawiska, które
mają pozytywną społeczną konotację. Partycypacja w tym kontekście odnosi się
nie tylko do działalności sfery publicznej. Jak zauważają Jochum (2003) oraz Pattie i in. (2004), partycypacja ma przede wszystkim wymiar społeczny i oddziałuje
na obywateli zarówno poprzez działania formalne, jak i nieformalne. Zasadniczo
partycypacja utożsamiana jest z angażowaniem się jednostek w różnych formach
zrzeszeniowych w ramach społeczeństwa obywatelskiego. W ten sposób realizowane są wspólne interesy, cele i wartości wspólnot, które nie są w gestii władz
czy sfery gospodarczej (Carnegie UK Trust 2007).
Zróżnicowane, niezależne i aktywne społeczeństwo obywatelskie stanowi
swoiste narzędzie kontroli państwa oraz rynku (Tocqueville 2000). Jak zauważa
Putnam (2000), społeczeństwo obywatelskie sprzyja zacieśnianiu więzi międzyludzkich i kreowaniu wspólnych dla obywateli celów, które przynoszą obywatelom szereg pozytywnych efektów (Portes 1998, Ockenden 2007). Partycypacja
społeczna w społeczeństwie obywatelskim buduje społeczne zaufanie i faktyczne poczucie samostanowienia, jednak, jak zauważają Bandura (1997) i Parker
(2007), w ramach społeczeństwa obywatelskiego obywatele czują, że tworzą
wspólnotę kooperujących jednostek.
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Podsumowując, podstawę systemu demokratycznego stanowią aktywni obywatele, którzy w wyniku posiadanej wiedzy i umiejętności są w stanie korzystać
w pełni z mechanizmów demokracji, wyrażać swoje preferencje i realizować interesy własne i zbiorowe (Sułek 2011). Według autora: „Demokracja potrzebuje
obywateli, którzy chcą i potrafią obsługiwać jej mechanizmy, zaś obywatele pozbawieni umiejętności społecznych nie skorzystają z oferowanych im przez demokrację możliwości wyrażania swych preferencji i realizacji interesów”. Wraz
z rozwojem demokracji następuje systematyczny przyrost umiejętności obywatelskich w społeczeństwie, które przejawiają się w liczbie funkcjonujących organizacji, inicjatyw, które wpisują się w pośredniczenie między obywatelem a instytucjami publicznymi. Nie bez znaczenia pozostaje kwestia stosunku władz
publicznych do aktywności obywatelskiej, bez której akceptacji, zrozumienia
i wsparcia proces partycypacji jest mało efektywny. Stosunek władz do kwestii
aktywności społecznej i obywatelskiej jest mocno uzależniony od etapu rozwoju
administracji publicznej. Jak zauważają Sowada i Kotus (2015), administracja publiczna w Polsce mimo silnego umocowania prawno-instytucjonalnego podlega
ciągłym zmianom, które są odpowiedzią na ogólne tendencje w tym zakresie.

2.3. Teoria konfliktów społecznych i przestrzennych
Teorie konfliktów stanowiły jeden z pierwszych przedmiotów rozważań teoretycznych w naukach społecznych i, jak zauważa Majer (2000), pojęcie konfliktu
mimo upływu lat nadal pozostaje jednym z podstawowych pojęć współczesnej
socjologii. Za prekursorów teorii konfliktów uważa się Karola Marksa oraz Maxa
Webera. Każdy z badaczy przedstawiał odmienną teorię, odciskającą piętno na
późniejszych dyskusjach. Marks twierdził, ze konflikt leży u podstaw zmian społecznych a jego nieuchronność jest wynikiem nierównego podziału dóbr i zasobów wśród różnych grup społecznych (Turner 2010). Odmienne stanowisko
prezentował Max Weber, podważając rewolucyjny charakter konfliktu oraz jego
nieunikniony charakter. Teorie Marksa i Webera mają swój wyraz i kontynuację
we współczesnych rozważaniach na temat konfliktu, jednak, jak zauważa Turner
(2010), współcześnie obserwuje się zawężanie przedmiotowego podejścia do tematyki i koncentrację na wybranych kategoriach konfliktów.
W celu zrozumienia istoty konfliktów społeczno-przestrzennych konieczne
jest wyjaśnienie pojęcia konflikt. Zgodnie z definicją zawartą w słowniku łacińsko-polskim konflikt oznacza zderzenie, spór. Ponieważ konflikty przestrzenne
występują w odniesieniu do różnych rodzajów przestrzeni i sytuacji społecznej,
mamy do czynienia z różnymi kategoriami konfliktów:
• konflikty przestrzenne, lokalizacyjne lub funkcjonalno-przestrzenne, stanowiące przedmiot rozważań geografów i planistów (Grocholska 1980, Kołodziejski 1982);
• konflikty ekologiczne (Burger 1990, Zuziak 1995, Borys 2003);
• konflikty społeczne (Starosta 2000, Kwaśniewicz 2000, Buczkowski 2001).
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Jak zauważa Markowski (1999), różnica pomiędzy konfliktem przestrzennym
a społecznym tkwi w fakcie, że u samych podstaw konfliktu przestrzennego jest
sposób użytkowania, zagospodarowania przestrzeni i jego pochodne w formie
efektów tego użytkowania. Z punktu widzenia socjologii konflikt społeczny zdefiniować można jako formę rywalizacji, walki pomiędzy jednostkami, podmiotami o określone wartości, którymi może być władza czy też rzadkie zasoby. Celem
tych działań jest nie tylko realizacja zadania, ale również eliminacja lub neutralizacja rywala (Sills, Merton 1968).
Na konflikty przestrzenne, według Robinsona (1988), składają się dwie kategorie konfliktów: lokalne oraz miejskie. Autor ten za konflikt lokalny uważa taki,
w którym występuje dwóch lub więcej aktorów z przeciwstawnymi celami, gdy
działalność jednego z nich ogranicza działalność drugiego lub stanowi dla niego
bezpośrednie zagrożenie. Aspekt przestrzenny konfliktu społecznego uwypukla
Starosta (2000), wskazując, że w konflikcie lokalnym chodzi w dużej mierze o rywalizację w celu zajęcia jak najlepszego miejsca w przestrzeni (Czepczyński 2012,
2014). Z punktu widzenia partycypacji społecznej w procesach planistycznych zasadnicze znaczenie ma identyfikacja konfliktów miejskich. Miasto, z uwagi na silne zróżnicowanie występujących na jego terenie poglądów, interesów, grup wpływu, a także funkcji, staje się płaszczyzną konfliktu przestrzennego. Jak zauważa
Majer (2000), to właśnie w miastach konflikty mają najintensywniejszy charakter,
w szczególności jeśli chodzi o kwestie walki o przestrzeń. Sytuacje konfliktowe
w miastach często przyrównywane są do „gry o przestrzeń” (por. Goffman 1981),
w której uczestniczą aktorzy o zróżnicowanych interesach, celach i poglądach
(Jałowiecki 1988, 2000, Kłopot 1994, Solecki 2000, Banachowicz 2004). Majer
(2000) wskazuje na pięć kategorii konfliktów miejskich, pojawiających się na tle:
1. redystrybucji – której podstawą jest zróżnicowanie klasowe społeczeństwa,
podzielonego na posiadaczy, właścicieli oraz na „wywłaszczonych”;
2. sposobu sprawowania władzy – nierówny podział władzy w mieście jest powodem ograniczenia dostępu ogółu do jego zasobów;
3. konsumpcji – konflikty wynikają z niewystarczającego zapewnienia przez sferę
publiczną dostępu do usług publicznych;
4. własności – konflikty rodzą się z nierówności klasowych i osiąganych korzyści
z posiadanych nieruchomości;
5. sposobu uprawiania polityki miejskiej – konflikty wynikają z toczącej się
w przestrzeni miejskiej gry interesów, prowadzonej przez władze miejskie,
w której prymat wiedzie kapitał zewnętrzny.
Zaproponowane przez Majera (2000) kategorie konfliktów bezpośrednio nawiązują do „Nowej socjologii miasta”, uprawianej przez Harveya (2012). Postmodernistyczne ujęcie rozwoju społecznego i przestrzennego prezentowane
przez autora wskazuje na relacje pomiędzy negatywnymi skutkami kapitalizmu
a przekształceniami struktur miejskich (Harvey 2012).
W kontekście funkcjonowania struktur miejskich szczególnego znaczenia
nabiera geograficzne ujęcie kwestii konfliktu, w którym w przeciwieństwie do
podejścia socjologicznego uwypuklana jest rola przestrzeni w sytuacjach konfliktowych. Grocholska (1986) i Bański (1999) zwracają uwagę, że konflikt
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przestrzenny w zasadniczym stopniu wynika z negatywnego oddziaływania jednej funkcji na drugą, co skutkuje ograniczeniem rozwoju, a konsekwencją jest
powstawanie konfliktów. Jednak, jak zauważa Markowski (1999), przyczyny
konfliktu nie tkwią w zróżnicowanych i sprzecznych funkcjach, lecz konflikt
jest sytuacją występująca realnie pomiędzy ludźmi, grupami interesów, władzą
lokalną. Umiejscowienie konfliktu w społeczeństwie lokalnym, tworzy z jego
przedstawicieli podmioty konfliktu. Definicja pojęcia konfliktu przestrzennego
zaproponowana przez Zuziaka (1995) zakłada, że główną przyczyną konfliktów
jest sprzeczność celów i interesów aktorów gry o przestrzeń. Jak wskazuje autor, przedmiotem konfliktu jest sposób użytkowania przestrzeni, a podmiotem
członkowie społeczeństwa. Przedmiot konfliktu jest efektem zmian przestrzennych zachodzących w przestrzeni miejskiej w wyniku procesów rozwojowych
(urbanizacyjnych). Przestrzeń traktowana jako „dobro podlegające społecznej
konkurencji” jest polem dla realizacji inwestycji, niejednokrotnie wywołujących
sytuacje konfliktowe.
Istotne z punktu widzenia niniejszej pracy są dwie typologie konfliktów przestrzennych, zaproponowane przez Dutkowskiego (1995) oraz Zuziaka (1995),
które w zasadniczym stopniu koncentrują się na identyfikacji podmiotów konfliktów przestrzennych. Dutkowski wyróżnia trzy rodzaje sytuacji, które wynikają ze stosunku podmiotów konfliktu do dóbr przestrzennych i środowiskowych:
1) konflikt pomiędzy użytkownikami dóbr środowiskowych a służbami ochrony
środowiska, występującymi w interesie ogólnym, 2) konflikt pomiędzy użytkownikami dóbr środowiskowych oraz 3) konflikt między zwolennikami różnych sposobów użytkowania dóbr środowiskowych.
Klasyfikację konfliktów, odnoszącą się do systemu planowania przestrzennego, rozbudował i zaprezentował Zuziak (1995), który oparł ją na zidentyfikowanych sporach:
1. między podmiotami sektora publicznego;
2. między podmiotami sektora publicznego i prywatnego;
3. między podmiotami sektora prywatnego;
4. między podmiotami wskazanymi w pkt 1–3.
Spory występujące pomiędzy podmiotami sektora publicznego dotyczą w zasadniczym stopniu rozbieżności co do wizji i realizacji polityki przestrzennej jednostki publicznej. Autor wyróżnia tutaj relacje konfliktowe pomiędzy samorządem a np. organami władzy rządowej. Konflikty na linii sfera publiczna i sfera
prywatna wynikają przede wszystkim z rozbieżności podejścia do realizacji celów
podmiotów prywatnych i publicznych. Spory między podmiotami sektora prywatnego dotyczą konfliktów sąsiedzkich, podmiotów prywatnych z inwestorami.
Grupa ostatnia to najbardziej złożone konflikty o charakterze wielostronnym.
Zuziak (1995) określił dwie kategorie sytuacji konfliktowej w oparciu o kryterium przedmiotu konfliktu. Wskazane zostały tzw. inwestycje „niechciane”, do
których zalicza się większość inwestycji uciążliwych dla środowiska, inwestycje
infrastrukturalne o charakterze ponadlokalnym oraz działania na obszarach objętych ochroną lub o ograniczonych sposobach zagospodarowania. Autor wyróżnił
tutaj konflikty na granicy obszarów cennych przyrodniczo i w strefach ochrony
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Tabela 1. Podział konfliktów ze względu na przyczyny
Rodzaj konfliktu
Konflikt interesów

Przyczyny konfliktu
procedury
kwestie rzeczowe
potrzeby psychologiczne
Konflikt strukturalny różny zasięg władzy
zła organizacja przestrzeni
ograniczenia czasowe
niejasny podział obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności
Konflikt wartości
wartości centralne
wartości peryferyjne
Konflikt relacji
silne emocje
stereotypy i uprzedzenia
zła komunikacja
negatywne doświadczenia
Konflikt danych
brak informacji
błędne rozumienie
odmienne interpretacje tych samych informacji
różne procedury zbierania i analizy danych
Źródło: Cwalina (1999).

konserwatorskiej. W obu przypadkach podmiotami skonfliktowanymi są przeważnie podmioty publiczne i podmioty prywatne, które mają własną hierarchię
wartości i interesów.
Jak zauważa Pawłowska (2010), w sprawach dotyczących kształtowania przestrzeni konflikty pojawiają się w sposób naturalny. Podyktowane jest to wieloma
czynnikami, z których najważniejszym jest ograniczoność zasobów przestrzeni.
W wyniku przeglądu literatury stwierdzono, że w zakresie teorii konfliktów najbardziej adekwatną klasyfikację konfliktów społeczno-przestrzennych według ich
przyczyn opracował Cwalina (1999). Przedstawione w tabeli 1 przyczyny konfliktów
odnieść można w bezpośredni sposób do kwestii planowania przestrzennego i przez
ich pryzmat wyjaśnić pojawiające się konflikty w procesie partycypacji społecznej.

2.4. Teoria komunikacji społecznej
Jak zauważają Nikołajew i Leśniewska (2011), w nauce o komunikowaniu powstała bardzo duża liczba definicji pojęcia „komunikacja”, mimo że studia nad
komunikacją społeczną są stosunkowo młodym polem badawczym i nie wypracowano jeszcze ich dyscyplinarnego statusu (Kulczycki 2012).
Jak stwierdza Hausner (1999), istotą komunikacji społecznej jest przepływ
i wymiana informacji pomiędzy różnymi podmiotami zaangażowanymi w proces
komunikacji. Komunikację interpretuje on jako transmisję informacji, rozumienie
i oddziaływanie, interakcję, element procesu wymiany wiedzy i informacji. Podobną definicję formułuje Pawłowska (2010), traktująca komunikację społeczną
jako przekazywanie komunikatów pomiędzy uczestnikami procesu komunikacji,
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którymi są w zależności od warunków osoby, grupy, instytucje czy organizacje.
Według Dobek-Ostrowskiej (2002) komunikowanie się jest procesem porozumiewania się jednostek, grup i instytucji, a jego celem jest wymiana myśli, dzielenie się informacją, wiedzą i rozprzestrzenianie idei. Szczególną rolę przypisać należy komunikacji w procesach zarządzania publicznego, występujących na granicy
obywatel–władza. Jednym z obszarów działalności publicznej, w którym wyjątkowo wyraźnie uwidaczniają się zróżnicowane interesy poszczególnych grup uczestników oraz potrzeby komunikacyjne, jest planowanie przestrzenne. Jak twierdzą
McKay i in. (2003), komunikacja społeczna pomiędzy różnymi podmiotami zaangażowanymi w proces planistyczny nie polega na wygrywaniu i uzyskiwaniu
przewagi jednych nad drugimi, lecz jest sztuką porozumiewania się. Według Cialdiniego (2003) komunikacja społeczna dopuszcza stosowanie szeregu narzędzi,
mających na celu wywieranie wpływu czy też poddawanie wpływowi uczestników
procesu, jednak, jak zauważa autor, istnieje cienka linia między uczciwą komunikacją a manipulacją. Budowanie przewagi w procesie komunikacji społecznej
poprzez wykorzystywanie socjotechnik jest czystym oszustwem i w żadnym stopniu nie buduje wzajemnego zaufania do stron procesu. Watzlawick i in. (1967)
sformułowali uniwersalne prawa komunikowania się, które przez dziesięciolecia
nie straciły na aktualności i współcześnie można odnosić je do uniwersalnych
zachowań społecznych (Hausner 1999):
1. Każda wypowiedź lub zachowanie traktowane jest jako forma komunikacji.
2. Interakcje społeczne są dwuwymiarowe i składają się z treści i związku. Inter
akcja społeczna w relacji z rozmówcą przybiera jednocześnie trzy postacie:
aprobatę, dezaprobatę oraz utwierdzenie w przekonaniu.
3. Przebieg interakcji wskazuje na zbieżność lub rozbieżność w definiowaniu sytuacji.
4. Proces komunikacji może obejmować zróżnicowane postacie wymiany informacji, takie jak środki werbalne, niewerbalne, środki cyfrowe lub ich kompilacje.
5. W zależności od pojawiających się zachowań między stronami w procesie
interakcji można mówić o interakcjach symetrycznych (zbieżność zachowań
stron procesu) oraz relacjach komplementarnych (rozbieżność w definiowaniu sytuacji przez strony procesu).
Komunikowanie się w procesie partycypacji społecznej nie różni się specjalnie
od opisanych w literaturze koncepcji, dotyczących ogólnych zasad komunikowania się. Hausner (1999), Hamlin (2008), Pawłowska (2010) wskazują na warunki, których wypełnienie jest niezbędne w celu dokonania aktu komunikacji.
Zestawiono je w tabeli 2.
W procesie komunikacji występują liczne zaburzenia, nazwane przez Kowalczyka i Niedużaka (1996) „szumami komunikacyjnymi”. Są to zakłócenia powodujące zniekształcenie przekazywanej informacji lub wywołujące dezorientację
odbiorcy. Przybierają one formę zaburzeń mechanicznych lub emocjonalnych.
Duże znaczenie ma tu również wybór nieadekwatnych kanałów komunikacyjnych. W kontekście komunikacji na linii obywatel–władza zaburzenia są wynikiem deficytu demokracji, przejawiającej się, jak twierdzi Przybylska (2010) stopniem niezadowolenia z funkcjonowania instytucji publicznych. Jak zauważa Dahl
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Tabela 2. Składniki procesu komunikacji
Nadawca

–– podmiot inicjujący proces komunikacji
–– posiada informację lub wiedzę
–– odczuwa potrzebę przekazania informacji (lub przymus)
–– przekazanie informacji w sposób zrozumiały i akceptowany
Kodowanie
przez odbiorcę
–– wykorzystanie odpowiednich technik
–– dostosowany do percepcji odbiorcy
Komunikat
–– zakodowany
Kanał komunikacji –– sposób prezentacji komunikatu
–– dobór odpowiedniej formy przekazu
–– interpretacja komunikatu przez odbiorcę
Dekodowanie
–– dekodowanie według indywidualnego filtra percepcyjnego
–– zrozumienie komunikatu jest większe, gdy jest on zbieżny
z opinią odbiorcy
–– osoba, instytucja, do której skierowany jest przekaz
Odbiorca
Sprzężenie zwrotne –– reakcja odbiorcy na przesłany komunikat
–– akceptacja lub brak akceptacji

Źródło: opracowanie na podstawie: Hausner (1999), Nęcki (2000), Hamlin (2008), Pawłowska (2010).

(2005): „Milczący obywatel jest nieszczęściem dla demokracji” i niemal całkowicie uniemożliwia właściwy przebieg procesu komunikacji.
Organizacja procesu planowania przestrzennego i włączania mieszkańców
w ten proces spoczywa po stronie jednostek samorządu terytorialnego. Prawidłowo przebiegający proces komunikacji pomiędzy mieszkańcami a władzą jest gwarantem efektywności i skuteczności procesu partycypacji. Jak podkreśla Hausner
(1999), w celu zagwarantowania przez władzę skutecznej komunikacji konieczne
jest spełnienie kilku warunków. Po pierwsze niezbędne jest traktowanie obywateli jako równoprawnego partnera. Wysyłane komunikaty powinny cechować się
rzetelnością i wiarygodnością, nawet jeśli nie są w swoim wydźwięku korzystne
dla sfery publicznej. Władza publiczna powinna uwzględniać w procesie komunikacji społecznej zatrudnianie kompetentnych, profesjonalnie przygotowanych
pracowników, odpowiedzialnych za realizację procesu komunikacji. Eksperci
z zakresu public relations powinni cechować się szerokim zakresem umiejętności,
m.in. umiejętnością badania opinii publicznej, prowadzenia dyskusji publicznych,
znajomością technik komunikacyjnych i socjotechnik, umiejętnością współpracy z mediami oraz zarządzania obiegiem informacji w instytucji. Jak zauważają
Górniak i in. (1997), istotne jest, aby działania komunikacyjne w samorządzie
osadzone były w ramach kultury organizacyjnej jednostki. Działania komunikacyjne powinny spełniać zasadniczo dwa cele. Po pierwsze mają za zadanie w rzetelny sposób informować obywateli o istotnych sprawach lokalnych, a po drugie
tworzyć warunki dla rzeczywistego angażowania się obywatela w kształtowanie
lokalnej społeczności.

3. Istota partycypacji społecznej
w planowaniu przestrzennym
Partycypacja społeczna odgrywa szczególnie istotną rolę w odniesieniu do obszaru działalności samorządu terytorialnego, jakim jest planowanie przestrzenne.
Ta dziedzina działalności publicznej, dotycząca rzadkiego i ograniczonego dobra,
jakim jest przestrzeń, koncentruje uwagę i angażuje zróżnicowane grupy uczestników/interesariuszy (ang. stakeholders) procesu planistycznego. W celu pełniejszego zrozumienia znaczenia partycypacji społecznej w procesie planowania
przestrzennego niezbędne jest zidentyfikowanie kluczowych grup uczestników
procesu ze wskazaniem ich ról i interesów, a także scharakteryzowanie narzędzi
partycypacji, zarówno tradycyjnych, jak i coraz częściej stosowanych nowoczesnych partycypacyjnych narzędzi internetowych.

3.1. Pojęcie partycypacji społecznej w planowaniu
przestrzennym
Jednym z kluczowych obszarów działalności samorządu terytorialnego są jego
kompetencje w zakresie planowania przestrzennego. Wysoka ranga planowania i zagospodarowania przestrzennego w życiu społeczno-gospodarczym kraju
ma swój wyraz w umieszczeniu tej kwestii na pierwszym miejscu wśród zadań
własnych samorządu lokalnego (ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca
1990 r.). Jak zauważa Parysek (2010), szczególna rola m.in. planowania przestrzennego ujawnia się w społeczeństwach demokratycznych, w których podmiotowość społeczności regionalnych i lokalnych nie jest tylko gwarantowana przez
prawo, ale ma także wieloletnią tradycję, utwierdzoną działaniem wielu organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Postępujący rozwój aktywności obywatelskiej,
zwiększone oczekiwania społeczeństwa co do uwzględniania jego głosu w sprawach publicznych, wymuszają również podejście partycypacyjne w zakresie konsultowania zapisów planistycznych (Healey 1992, Howe, Langdon 2002).
Partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym rozumieć należy jako
trudną sztukę dzielenia się podejmowaniem decyzji dotyczących całego społeczeństwa między władzą, społeczeństwem i planistami. Partycypacja społeczna to uzyskanie szerszej reprezentacji i poparcia społecznego dla decyzji planistycznych i zmniejszenie dużej liczby występujących konfliktów (Sumień 1981).
Główna funkcja partycypacji społecznej polega zatem na wyrównywaniu szans,
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reprezentowaniu różnych interesów i systemów wartości w procesie planowania,
a tym samym wpływa na ustalenia zapisów planistycznych (Wiench 1991).
Według Howe (1994) wyróżnić można dwa podejścia do kwestii realizacji założeń planistycznych i interesu zbiorowego. W pierwszym rozstrzygnięcia dokonywane są w oparciu o obowiązujące prawo i zespół ustalonych norm
powszechnie przyjętych, co ma na celu zagwarantowanie interesu publicznego.
Drugie podejście to tzw. partycypacyjne planowanie, angażujące przede wszystkim społeczność zamieszkującą dany teren. Właśnie to podejście, jak zauważa
Parysek (2006), zapewnia poprawne definiowanie celów, które zyskują aprobatę
społeczną i gwarantują osiągnięcie oczekiwanych rezultatów.
Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym ma zróżnicowany charakter, zależny od funkcjonującego w danej strukturze modelu planowania przestrzennego. Opracowany przez Innes i Booher (2000) schemat zależności pomiędzy koncepcjami planistycznymi a zaangażowaniem w proces podmiotów wydaje
się wyczerpująco rozwiązywać kwestię tych zależności (tab. 3).
Racjonalistyczny model planowania występuje niemal we wszystkich biurokracjach (Innes, Booher 2000) i jest również określany mianem „planowania
w podejściu technicznym” (Kamiński 2002). Podstawą działań planistycznych
w tym modelu jest pełna kompleksowość tych działań, przy wykorzystaniu jak
największej liczby danych o przestrzeni i przy zachowaniu wymaganych procedur.
W modelu racjonalistycznym udział społeczeństwa w pracach planistycznych jest
gwarantowany tylko na podstawie zapisów prawa. Przykładem tego modelu jest
polski system planowania przestrzennego, oparty na zapisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r., w którym społeczeństwo ma
możliwość udziału w procesie dopiero na ściśle określonych etapach, wypełniając przede wszystkim wymóg poprawności procedur. Jak zauważa Hanzl (2006),
przeprowadzane w tym modelu konsultacje są niejednokrotnie traktowane przez
decydentów jako element uciążliwy, a korzystanie z wiedzy społeczności zamieszkującej dany teren niejednokrotnie bywa marginalizowane. Cechą typową dla modelu racjonalistycznego jest także utrudniony dostęp obywateli do metod i materiałów źródłowych wykorzystywanych przez planistów. Model ten jest wiąż obecny
w praktyce planistycznej, jednak proces odchodzenia od niego następuje już od lat
60. XX w. w szczególności w krajach wysokorozwiniętych (Kamiński 2002).
Tabela 3. Cztery modele planowania i tworzenia polityki przestrzennej

niska
wysoka

Współzależność
interesów

Różnorodność
niska
racjonalistyczny model
planowania
przekonywanie

wysoka
planowanie oparte na wpływach
politycznych
współpopieranie

ruchy społeczne
przemiany

planowanie oparte na współpracy
współewaluowanie

Źródło: Innes, Booher (2000).
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Kolejnym modelem przytaczanym przez Innes i Booher (2000) jest tzw. planowanie oparte na wpływach politycznych. W tym modelu decyzje planistyczne
zapadają w sposób niejawny. Całkowicie pomijana jest tutaj kwestia partycypacji społecznej, a dodatkowo celowym działaniem jest świadome wprowadzanie
w błąd opinii publicznej, w celu pogłębienia stanu niewiedzy. Zagadnienie to
rozwija w swojej pracy Majer (1999), opisujący ww. zjawisko jako „teorię elit”.
Trzecim modelem planistycznym i tworzenia polityk rozwojowych są tzw.
ruchy miejskie, będące przejawem działań oddolnie zorganizowanych grup obywatelskich. Należy zwrócić uwagę, że to waśnie ruchy oddolne, ruchy miejskie
są pierwotnym źródłem partycypacji społecznej we współczesnym planowaniu
przestrzennym (Hanzl 2006). Szczególną rolę w tym procesie odegrały początkowo organizacje ekologiczne, które pierwsze przybrały zorganizowany wymiar
swojej działalności i skutecznie przeciwstawiały się kontrowersyjnym inwestycjom, zwłaszcza inwestycjom infrastrukturalnym, negatywnie wpływającym na
środowisko. Obecnie zauważalna jest w Polsce duża dynamika tworzenia się różnego typu organizacji non profit, których działalność oddolna jest wyrazem coraz większej świadomości społecznej mieszkańców w zakresie m.in. planowania
przestrzennego i jakości życia.
Czwarty model to planowanie oparte na współpracy, który w literaturze
przedmiotu definiowany jest jako collaborative planning (Healy 1997). Polega on na
wypracowaniu wspólnego stanowiska z poszanowaniem zdania wszystkich stron
uczestniczących w procesie. Planowanie oparte na współpracy często realizowane jest równolegle w stosunku do ustawowych form planowania (model racjonalistyczny), stanowiąc uzupełnienie dla procedur ustawowych. W rozwiniętych
społeczeństwach obywatelskich model planowania oparty na współpracy stanowi
podstawę systemu planistycznego. W modelu tym oprócz zapewnienia gwarancji
Tabela 4. Zasady uczestnictwa w procesie partycypacji według MacNaira (1976)
średni

wysoki

wysoki

współpraca
(współdziałanie,
kooperacja pozytywna)

wymiana

autokoordynacja

średni

indukcja

negocjacje

konflikt

niski

Stopień zgodności celów uczestników

Stopień zaangażowania uczestników
niski

obojętność

współzawodnictwo

walka, arbitraż
(kooperacja negatywna,
rywalizacja)

Źródło: opracowanie własne na podstawie MacNaira (1976).
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wyrażania swoich opinii silnie akcentowany jest aspekt edukacyjny, ugruntowujący kwestię tożsamości grupy oraz rozwijający poczucie przynależności osób do
społeczności lokalnej (Hanzl 2006).
Uzupełnieniem modeli planowania i tworzenia polityki według Innes i Booher
(2000) pod kątem zaangażowania stron oraz zgodności co do celów partycypacji
może być model stworzony przez Mac Nair (1976). Wysoki stopień zaangażowania uczestników procesu partycypacji współwystępujący z wysokim stopniem
zgodności celów uczestników procesu partycypacji, to sytuacja określona jako
autokoordynacja. Niepożądana z punktu widzenia efektywności procesu partycypacji jest sytuacja doprowadzająca do obojętności w relacjach, która jest wynikiem niskiego stopnia zaangażowania oraz całkowitej niezgodności stron co do
celu współpracy.
Partycypację społeczną w procesie planowania przestrzennego należy rozpatrywać w szczególności w kontekście zagadnień dotyczących komunikacji
społecznej. Elementy komunikacji społecznej są nieodzowne dla prawidłowo
przebiegającego procesu partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym.
Składa się ona z 4 zasadniczych elementów, do których zaliczyć należy: wymianę
informacji – informowanie; interakcje – konsultowanie; wywieranie wpływu –
współdecydowanie (Wall, Lischeron 1980, Długosz, Wygnański 2005). Uważa

Ryc. 1. Formy partycypacji publicznej w procesie podejmowania decyzji

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Zimniewicz (1972), Wall, Lischeron (1980), Kaczmarek
(1993), Długosz, Wygnański (2005).
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się, że spełnienie dopiero wszystkich trzech ww. kryteriów przez strony zaangażowane w proces partycypacji jest gwarantem jego skuteczności.
Zasadniczą klasyfikacją partycypacji jest jej podział na dwie kategorie: bierną
oraz czynną. Partycypację bierną według Zimniewicza (1972) traktować należy
jako prawo do informacji, prawo do skarg i zażaleń, prawo do opinii oraz prawo do doradzania. Partycypacja czynna obejmuje natomiast: prawo do wyrażania
sprzeciwu lub zgody, prawo do wspólnego rozstrzygania lub prawo do wyłącznego rozstrzygania. W oparciu o ww. klasyfikacje można przedstawić schemat form
partycypacji w zależności od stopnia zaangażowania i aktywności jej uczestników
oraz możliwości wpływania na podejmowaną decyzję.
Partycypacja bierna dotyczy głównie działań informacyjnych, bez których niemożliwy jest współudział obywateli w podejmowaniu jakiejkolwiek decyzji publicznej. Dostęp do informacji jest pierwszym i zasadniczym krokiem w kierunku
prawdziwej partycypacji. Zanim społeczeństwo otrzyma możliwość wpływu na
podjęcie jakiejkolwiek decyzji musi posiadać pełną wiedzę na tematy, w które
będzie się angażować. Etap informowania ma dwojaki charakter:
• Informowanie społeczeństwa w formie jednostronnego przekazu informacji,
ukierunkowanego ze sfery publicznej do sfery pozapublicznej. Możliwość inicjowania i kształtowania informacji jest domeną inicjatorów tego etapu (sfera
publiczna). Odbiorcy natomiast ograniczają się do roli biernych uczestników,
bez możliwości wypowiedzenia się czy negocjacji. Etap informowania, dostępu do informacji jest zasadniczym elementem inicjującym działania z zakresu
partycypacji, a jego realizacja jest możliwa za pomocą narzędzi, takich jak:
obwieszczenia, ogłoszenia za pośrednictwem mediów, plakaty, ulotki, odpowiedzi na zapytania i inne.
• Pozyskiwanie informacji od społeczeństwa, będące wynikiem informowania.
Etap ten ma na celu uzyskanie opinii i poglądów społecznych. Pozyskanie
informacji przebiegać może przy wykorzystaniu narzędzi, takich jak ankiety,
sondaże, wywiady, analizy skarg, wniosków czy uwag. Na tym etapie pojawia
się już element aktywności społecznej, jednak w większości przypadków nie
ma on ostatecznie żadnego skutku decyzyjnego. Pozyskiwanie informacji od
społeczeństwa sprawia niejednokrotnie wrażenie woli podjęcia przez organy
administracji dalszej współpracy ze sferą społeczną.
Faktyczne, aktywne zaangażowanie społeczeństwa w proces decyzyjny pojawia się dopiero na etapie prowadzenia konsultacji społecznych, które dają możliwość faktycznej interakcji pomiędzy inicjatorami procesu a jego uczestnikami.
Konsultacje najczęściej przybierają formę spotkań bezpośrednich, dyskusji publicznych, warsztatów, spotkań roboczych, spotkań sąsiedzkich czy wsłuchiwania
się w głos opinii publicznej. Jak zauważają Długosz i Wygnański (2005), konsultowanie decyzji publicznych przez organ administracji nie musi oznaczać jednak
negocjowania, a tym bardziej kwestii rozstrzygania. Według autorów konsultacje
są sposobem uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp. od podmiotów (instytucji lub osób), które zostaną dotknięte w sposób bezpośredni lub pośredni
skutkami proponowanych przez administrację działań. Bardziej dosadnie określa
to Arnstein (2011), która uważa, że: „jeśli procesowi konsultacji społecznych nie
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towarzyszą inne, bardziej zaawansowane atrybuty partycypacji, to pozostają one
zwykłym oszustwem, ponieważ nie zapewniają, że uwagi i idee obywateli zostaną
wzięte pod uwagę w procesie decyzyjnym”.
Za najwyższy poziom partycypacji należy uznać stan, w którym obywatele
(społeczeństwo) uzyskują możliwość negocjacji, współdecydowania w kwestiach
publicznych. Etap ten, nazywany współdecydowaniem czy upoważnieniem, to sytuacja, kiedy administracja pozbywa się części swoich kompetencji decyzyjnych
i oddaje je obywatelom. Ta forma partycypacji realizowana może być poprzez szereg technik, takich jak choćby: komitety i komisje doradcze, grupy zadaniowe,
Tabela 5. Poziomy partycypacji w procesie podejmowania decyzji według Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Partycypacji Publicznej
Poziom partycypacji
upoważnianie
uwzględzapewnienie
uzyskanie opi- współpraca ze
współpraca
nii, poglądów
społeczeństwem, ze społeczeń- nienie woli
społeczeńspołeczeństwa która jest wyrastwem na
społeczeństwu obiektywnych
zem troski władz każdym etapie stwa w poinformacji
publicznych
podejmowadejmowaniu
w celu
w celu rozumienia nia decyzji,
decyzji
i rozwiązywania
uwzględniapublicznych
ułatwienia
zrozumienia
problemów społe- jąca ewolucję,
problemów,
czeństwa
alternatywę
szans i alteri wybór odnatywnych
powiedniego
rozwiązań
rozwiązania
implemenciągłe inforciągłe informo- zagwarantowanie oczekiwanie na radę
tacja decyzji
mowanie
wanie, wysłu- społeczeństwu,
i rozwiązania podjętej
chiwanie oraz że obawy i cele
uwzględnianie są uwzględniane ze strony spo- przez społeczeństwo
obaw i aspiracji w pracach strony łeczeństwa,
społecznych,
publicznej, infor- maksymalne
informowanie mowanie o wpły- wdrożenie sugestii społeczo wpływie
wie konsultacji
konsultacji na na podejmowane nej do działań
decyzyjnych
podejmowane decyzje
decyzje
ulotki,
publiczne
warsztaty, sonda- doradztwo
sądy obywastrona inter- wysłuchania,
że deliberatywne obywatelskie telskie,
netowa, drzwi grupy fokusogłosowania,
otwarte
we, ankiety,
spotkania
publiczne

Przykładowe techniki,
metody partycypacji

Gwarancje dla społeczeństwa ze strony publicznej

Cele partycypacji

informowanie konsultowanie

angażowanie

współpraca

Źródło: The International Association for Public Participation (IAP2).
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8

Kontrola obywatelska

7

Delegowanie

6

Partnerstwo

5

Ugłaskiwanie

4

Konsultacje

3

Informowanie

2

Terapia

1

Manipulacja

Uspołecznianie władzy

Działania pozorne

Brak uczestnictwa

Ryc. 2. Drabina partycypacji według Arnstein
Źródło: Arnstein (1969).

sądy obywatelskie czy głosowania publiczne. Zgodnie z typologią partycypacji, na
podstawie opracowanej przez Arnstein (1969) tzw. „drabiny partycypacji”, etap
współdecydowania – upoważnienia – tożsamy jest z etapem uspołeczniania władzy, w którym zawierają się trzy najwyższe szczeble ww. drabiny: partnerstwo, delegowanie i kontrola obywatelska. Na rycinie 2 przedstawiono opracowaną przez S.
Arnstein „drabinę partycypacji”, jedną z najbardziej znanych typologii tego procesu.
Istotny wkład w rozwój badań nad zagadnieniem partycypacji społecznej ma
Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Partycypacji Publicznej (The International Association for Public Participation IAP2), które dokonało charakterystyki
procesu partycypacji z uwagi na cele, zakres i poziom uczestnictwa. Jak szczegółowo wskazano w tabeli 5, pierwszym, najniższym jej poziomem jest informowanie, natomiast delegowanie/pełnomocnictwo wskazane zostało jako najwyższe
i docelowe stadium rozwoju partycypacji.
Najbardziej rozwiniętą, a jednocześnie ukonstytuowaną w prawie formą
współudziału obywateli w życiu wspólnoty samorządowej są instrumenty prawne, tj. wybory, referenda oraz plebiscyty. Referenda mające formę obligatoryjną
lub dobrowolną (dotyczące np. samoopodatkowania oraz odwołania władz gminy) mogą mieć charakter rozstrzygający dla przyszłych decyzji lub opiniodawczy
(Kaczmarek 1993). Natomiast formy partycypacji w pracach samorządu mogą być
reakcją na podjęte już działania samorządu (działania ex post) lub mogą odbywać
się na etapie stanowienia i formułowania celów lub przedstawiania alternatywy.

3.2. Uczestnicy procesu partycypacji społecznej i ich rola
Planowanie przestrzenne stanowi tę dziedzinę działalności samorządu lokalnego,
w której wyjątkowo silnie uwidacznia się aktywność poszczególnych grup uczestników procesu planistycznego. Aktywność ta może mieć różne źródła, lecz niewątpliwie ma ona związek z charakterem decyzji planistycznych podejmowanych
przez samorząd terytorialny. Jak zauważa Damurski (2014), wyróżnikiem decyzji
publicznych w planowaniu przestrzennym jest ich efekt (bezpośredni wpływ na
krajobraz) oraz powszechność (wpływ na wszystkich mieszkańców). Decyzje planistyczne w różnym stopniu dotykają uczestników procesu planistycznego, którzy posiadają swoje zindywidualizowane cele i interesy.

Uczestnicy procesu partycypacji społecznej i ich rola

35

Z punktu widzenia dalszych rozważań na temat partycypacji społecznej w procesie planowania przestrzennego niezbędne jest zidentyfikowanie najważniejszych
jej uczestników. Pawłowska (2008, 2010) wskazuje na kilka grup uczestników
procesu partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym, nazywając je „interesariuszami”. Pojęcie to, zaczerpnięte z teorii zarządzania, określa tych uczestników, którzy związani są z konkretną sprawą, a podjęte decyzje mają bezpośredni
wpływ na życie tych uczestników (indywidualne interesy) (Pawłowska 2010). Do
podstawowych grup interesariuszy w procesie planistycznym zaliczani są:
• mieszkańcy, użytkownicy,
• interesariusze społeczni,
• władze publiczne – decydenci,
• właściciele nieruchomości,
• inwestorzy,
• projektanci.
Szczegółowy katalog interesariuszy procesu partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym określony został na przykładzie miasta Poznania w rozdziale 8. W wyniku przeprowadzonych badań empirycznych możliwe było dokładne zweryfikowanie wskazanego powyżej katalogu interesariuszy procesu
partycypacji społecznej. Funkcjonujący w Poznaniu model partycypacji społecznej
w planowaniu przestrzennym, oparty na dodatkowych dwóch etapach konsultacji społecznych w procesie uchwalania każdego MPZP, dał możliwość wyjątkowo
dokładnej identyfikacji uczestników i wskazania występujących między nimi relacji i współzależności. Zasadniczo uczestników partycypacji społecznej w procesie
planowania przestrzennego zakwalifikować można do dwóch podstawowych sfer:
sfery instytucji publicznych oraz sfery podmiotów prywatnych.
Do sfery instytucji publicznych zaliczają się zarówno organizatorzy procesu planistycznego, jak jednostki i instytucje będące czynnymi jego uczestnikami na zasadach
określonych prawem. Należy zaznaczyć, że domeną władz publicznych jest przestrzeń
publiczna (Jałowiecki, Szczepański 2002) oraz wszystkie jej elementy będące w jej
władaniu. Kreowanie polityki przestrzennej należy do zadań jednostek terytorialnych,
a wszelkie działania w tym zakresie oparte są na zapisach stosownych aktów prawnych. Podobnie przedstawia się zaangażowanie uczestników sfery publicznej w proces
partycypacji społecznej. Nie wykracza ono poza możliwości, jakie daje obowiązujące
prawo, co w sytuacji jego niedoskonałości nie zawsze wzmacnia jej skuteczność.
Znacznie bardziej zróżnicowaną grupą uczestników partycypacji społecznej
w procesie planowania przestrzennego są podmioty skupione wokół sfery społecznej i gospodarczej. Podstawową grupę stanowią indywidualni mieszkańcy.
W jej skład wchodzą wszystkie grupy społeczne i zawodowe zamieszkujące dany
obszar. Udział mieszkańców w procesie planowania przestrzennego nie jest obowiązkowy, jednak w polskim systemie planowania przestrzennego jest gwarantowany prawnie. Jak zauważa Pawłowska (2010), mieszkańcy to grupa nieprofesjonalistów, rozpoznająca i potrafiąca wyrazić swoje potrzeby, ale przeważnie
nierozumiejąca złożonych zależności i uwarunkowań planistycznych i prawnych.
We wzmocnieniu siły indywidualnego mieszkańca w relacji z organizatorem procesu planistycznego coraz bardziej zauważalną rolę odgrywa aktywność

36

Istota partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym

Ryc. 3. Uczestnicy procesu partycypacji społecznej w procesie sporządzania i uchwalania
MPZP
Źródło: opracowanie własne.

organizacji społecznych. Działające doraźnie lub permanentnie, formalnie lub nieformalnie zajmują coraz bardziej widoczną pozycję w procesie partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym. Pawłowska (2010), dokonując charakterystyki organizacji społecznych pod kątem ich udziału w procesach planistycznych,
zwraca uwagę, że skuteczność działań organizacji społecznych zależy m.in. od:
• liczby osób zrzeszonych,
• przyjętych form działania organizacji,
• poziomu wiedzy członków organizacji,
• doświadczenia i konsekwencji w działaniu.
Autorka zauważa również, że działania indywidualnych mieszkańców przejawiają się przeważnie w formie protestów. Należy zaznaczyć, że istnieje mała
liczba organizacji społecznych, których działalność opiera się na kreatywnych
i konsensualnych działaniach na rzecz rozwoju przestrzennego. Rady osiedli stanowią kolejną grupę uczestników procesu partycypacji społecznej. Jako sformalizowany rodzaj aktywności mieszkańców, są one bezpośrednim łącznikiem pomiędzy mieszkańcami a samorządem lokalnym. Rady osiedli w procesie partycypacji
społecznej mają status taki sam jak wszystkie inne podmioty, jednak z uwagi na
fakt, że ich działalność jest umocowania prawnie, wypełniając zadania samorządowe, traktowane są przez władze szczególnie. Rady osiedli włączane są w proces
planistyczny na wczesnych już etapach (Bul 2010, Matczak, Kotnarowski 2012).
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Zaangażowanie w proces planowania przestrzennego uzależnione jest od indywidualnych interesów i celów, jakie realizują poszczególne podmioty. Grupami
bezpośrednio zainteresowanymi procesem planistycznym są właściciele nieruchomości oraz inwestorzy, reprezentujący zarówno stronę prywatną, jak i publiczną.
Własność w gospodarce rynkowej odgrywająca kluczową rolę, w szczególności
w kontekście ograniczoności zasobów przestrzeni, jest jednym z głównych determinantów aktywności uczestników w procesie planistycznym.
Inwestorzy należą do grupy uczestników procesu partycypacji, która nastawiona jest bardzo wyraźnie na osiągnięcie swojego zamierzonego celu inwestycyjnego. Inwestorami są osoby prywatne, firmy prywatne oraz władza publiczna. Najbardziej wyrazistym przykładem inwestora prywatnego są firmy deweloperskie,
które poprzez przewagę ekonomiczną nad pozostałymi uczestnikami procesu koncentrują się na maksymalizacji zysków ze swoich inwestycji (Pawłowska 2010).
Coraz większą rolę w procesie partycypacji społecznej odgrywają lokalne media. Dzięki poszerzającym się kanałom informacyjnym media pełnią już nie tylko
funkcję informacyjną, lecz także opiniotwórczą i edukacyjną. Z uwagi na liczne
konflikty i kontrowersje występujące wokół zagadnień planistycznych, tematy te
stają się coraz bardziej interesujące z punktu widzenia medialnego. Silnie opiniotwórczymi mediami są współcześnie szeroko rozumiane media społecznościowe, których oddziaływanie w ostatnich latach zyskuje coraz bardziej na sile
(Kaczmarek, Wójcicki 2014).
Istotną rolę w procesie partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym
odgrywają planiści przestrzenni (urbaniści), którzy stanowią bezpośredni łącznik
pomiędzy sferą publiczną a sferą społeczną i gospodarczą (por. Damurski 2012).
To właśnie planista predysponowany jest do roli mediatora pomiędzy uczestnikami
procesu planistycznego i animatora, którego cechuje bezstronność, obiektywizm
i profesjonalizm (Belof 2013). Jak zauważa Damurski (2010), szczególna pozycja
planisty nie przyczynia się w wystarczający sposób do równoważenia potrzeb społecznych, ekonomicznych czy środowiskowych. Budowanie partnerstwa pomiędzy
uczestnikami procesu partycypacji społecznej utrudnia często brak umiejętności,
kwalifikacji i siły przebicia w relacji z grupami uczestników procesu.
Zadania, jakie stoją przed planistami, nie należą do prostych, a ich miejsce
w procesie planistycznym w trafny sposób przedstawia Pawłowska (2010). Planista nie posiada żadnej decyzyjności (jak władza lokalna), kapitału finansowego
(tak jak inwestorzy/deweloperzy), prawa własności oraz prawa do moralnej oceny przyszłego użytkownika. Poza tym urbaniści nie mogą udowadniać za wszelką
cenę swojej racji. Nowym wyzwaniem jest dla nich umiejętność komunikowania
się z interesariuszami społecznymi, grupą, która do tej pory nie była brana pod
uwagę w dyskursie na temat przestrzeni.
Uczestnicy procesu partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym reprezentują zróżnicowane interesy, posiadają różne motywacje i powody angażowania się w proces planistyczny. Trudno jednoznacznie określić cele i powody
zaangażowania poszczególnych grup uczestników, choćby z uwagi na fakt, że
uczestnicy często występują w łączonych rolach, np. inwestor – mieszkaniec. Próba ta została podjęta przez Pawłowską (2010) w tabeli 6.
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Tabela 6. Interesy uczestników procesu partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym
Uczestnik procesu
partycypacji

Cele uczestnictwa
Sfera instytucji publicznych

Władza lokalna

–– maksimum korzyści przy minimalizacji konfliktów
społecznych i przestrzennych
–– realizacja lokalnych polityk rozwojowych, dobro publiczne,
poszukiwanie kompromisu pomiędzy intensyfikacją zabudowy
a zachowaniem wysokiej jakości życia mieszkańców,
godzenie różnych interesariuszy procesu planistycznego
i niedoprowadzanie do eskalacji konfliktów

Urząd miasta

–– wypełnianie zapisów prawa, efektywne wdrażanie procedur
planistycznych

Jednostki opiniujące
i uzgadniające

–– przestrzeganie procedur

Urbaniści

–– prowadzenie procedury zgodnie ze sztuką, zysk, prestiż,
uznanie

Samorząd regionalny

–– przestrzeganie procedur planistycznych

Rady osiedli

–– pośredniczenie pomiędzy urzędem a mieszkańcami dzielnicy,
osiedla
Sfera społeczno-gospodarcza

Mieszkańcy,
użytkownicy

–– maksymalna ochrona swoich interesów przy minimalnym
kompromisie
–– wysoka jakoś życia, wysoka jakość przestrzeni publicznych

Właściciele
nieruchomości

–– komercjalizacja nieruchomości, użytkowanie nieruchomości
zgodnie z własnym celem

Organizacje społeczne –– obrona swojej ideologii przy zachowaniu bezstronności,
realizacja celów ogólnospołecznych lub celów statutowych
organizacji, lobbowanie w imieniu wąskiej grupy
Właściciele
nieruchomości

–– troska o własność prywatną, utrzymanie lub zwiększenie
wartości, obawa przed utratą wartości nieruchomości

Inwestorzy

–– maksymalizacja swoich zysków przy minimalnej stracie
własnych zasobów
–– efektywna komercjalizacja swoich działań, pozyskiwanie
nowych terenów inwestycyjnych, lobbing na rzecz
uzyskania bardziej korzystnych warunków zabudowy w celu
intensyfikacji zabudowy

Partie polityczne

–– budowa kapitału politycznego, wzrost popularności, aspiracje
polityczne

Media

–– maksymalne skupienie uwagi społecznej przy maksymalnym
uproszczeniu przekazu

Źródło: opracowanie własne na podstawie Pawłowska (2010).
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Pawłowska (2010) wskazuje ponadto, że angażowaniu się interesariuszy społecznych w proces partycypacji społecznej towarzyszą następujące związki:
1. funkcjonalny (miejsce zamieszkania, pracy, wypoczynku, zwiedzania),
2. ekonomiczny (miejsce dające szansę zysku, podstawę utrzymania),
3. prawny (miejsce własne, związane z odpowiedzialnością),
4. emocjonalny (miejsce swojskie, prestiżowe),
5. ekologiczny (miejsce związane ze zdrowiem, komfortem życia),
6. kulturowy (miejsce tradycyjne, zwyczajowe, symboliczne).

3.3. Formy i narzędzia partycypacji społecznej
w planowaniu przestrzennym
Z uwagi na złożoność zagadnienia, partycypacja społeczna przybiera różne formy.
Jedną z prób kategoryzacji wymiarów partycypacji, którą odnieść można także do
zagadnienia planowania przestrzennego, podjęli Długosz i Wygnański (2005).
Wskazują oni, że partycypacja przybierać może wymiar:
• kolektywistyczny – każda osoba, dotknięta w sposób bezpośredni skutkami
decyzji publicznych, powinna mieć równy dostęp do procesu decyzyjnego,
• indywidualistyczny – oparty na partykularnych oczekiwaniach i potrzebach ludzi zaangażowanych w proces decyzyjny,
• holistyczny – sposób, w jaki są podejmowane decyzje, zachęca ludzi do myślenia w kategoriach dobra wspólnego i interesu ogólnospołecznego,
• partykularny – sposób, w jaki są podejmowane decyzje, zachęca ludzi do myślenia w kategoriach interesów indywidualnych.
Z punktu widzenia organizatora procesu partycypacji może ona mieć dwojaki
charakter: obligatoryjny i dobrowolny. Obligatoryjne formy partycypacji w planowaniu przestrzennym stanowią wypełnienie nakazanych prawem procedur, od
których organizator nie może odstąpić w toku realizacji procedury planistycznej.
Do tej kategorii partycypacji zalicza się dyskusję publiczną nad projektem miejscowego planu w ramach procedury jego wyłożenia do publicznego wglądu (art.
17 UPiZP) oraz możliwość składania wniosków i uwag do projektów planów.
Należy zaznaczyć, że obligatoryjna (ustawowa) forma partycypacji społecznej dotyczy każdej realizowanej procedury planistycznej, a jej pominięcie lub błędna
organizacja unieważnia procedurę administracyjną.
Odmienny charakter mają pozaustawowe formy konsultacji, które pełnią zasadniczo rolę komplementarną w stosunku do konsultacji ustawowych. Są to
działania dobrowolne i nie wpływają w żaden sposób na poprawność realizowanych procedur planistycznych. Ich organizacja wynika z niezależnej inicjatywy
samorządów, a zasady tej organizacji regulowane są wewnętrznymi aktami prawa
miejscowego (np. uchwałą rady gminy ws. organizacji konsultacji społecznych na
terenie gminy) lub zarządzeniami organów wykonawczych w gminie. Niejednokrotnie organizacja dodatkowych spotkań z mieszkańcami gminy w sprawie opracowania planu miejscowego nie opiera się na żadnych regulacjach wewnętrznych
gminy, przybierając przy tym formę działań spontanicznych.
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Ryc. 4. Charakter konsultacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Źródło: opracowanie własne.

Pozaustawowe konsultacje społeczne planów miejscowych mogą być wpisane
jako stałe elementy procedury przygotowywania planów i realizowane w przypadku każdorazowo sporządzanego opracowania. Tego typu rozwiązania są jednak
rzadko stosowane w warunkach polskich. Najlepszym przykładem jest miasto
Poznań, gdzie od 2007 r. funkcjonuje w pełni zorganizowany cykl rozszerzonych
konsultacji społecznych w procesie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (patrz rozdz. 5).
Częściej spotykanym rozwiązaniem w samorządach lokalnych w Polsce w zakresie pozaustawowego konsultowania zapisów planów miejscowych jest organizowanie spotkań o charakterze okazjonalnym (incydentalnym), które nie są wpisane na stałe w procedurę planistyczną. Są one przeprowadzane w wyjątkowych
sytuacjach, najczęściej przy opracowywaniu złożonych zagadnień przestrzennych,
które eskalują znaczące konflikty społeczne i przestrzenne. Celem ich organizacji
jest przede wszystkim szerokie informowanie społeczności lokalnej o zamierzeniach planistycznych, pozyskanie informacji o preferowanym przez społeczności
sposobie zagospodarowania terenu oraz uzyskanie akceptacji dla zaproponowanych przez samorząd rozwiązań planistycznych. Konsultacje nieobligatoryjne
w przeciwieństwie do ustawowych przybierają różnoraki charakter oraz formy.
Niejednokrotnie są to projekty pilotażowe, a nawet eksperymentalne.
Podział form partycypacji społecznej determinuje w bezpośredni sposób zastosowanie odpowiednich metod angażowania interesariuszy w proces planistyczny. Jak zauważa Sanoff (2000), do wyboru stosownej metody partycypacji
należy podchodzić indywidualnie, uwzględniając specyfikę projektu, uwarunkowania społeczne, polityczne i organizacyjne. Za pomocą odpowiednich metod
partycypacyjnych możliwe jest osiągnięcie konkretnych celów, których próbę
kategoryzacji podjęła Hanzl (2007). Autorka wskazuje cztery główne techniki
wykorzystywane przez samorząd lokalny do angażowania mieszkańców w celu
zdobycia ich poparcia dla swoich działań:
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Tabela 7. Metody partycypacji społecznej

2
3
4

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16
17
18

Metoda
informacje za pośrednictwem mediów (prasa, telewizja,
radio, internet)
prelekcje, wykłady
spotkania informacyjne, ulotki, plakaty, tablice informacyjne
ustawowe formy informacyjne
ankieta prasowa
ankieta internetowa
ankieta pocztowa lub telefoniczna
ankieta audytoryjna
ankieta rozdawana
wywiady (m.in. wywiad zogniskowany)
obserwacje uczestniczące
rysowanie i modelowanie
burza mózgów
warsztaty projektowe
badania internetowe
wnioski do planu
dyskusja publiczna nad projektem planu
uwagi do projektu planu
dyskusje nad planem
warsztaty planistyczne
spotkania bezpośrednie
sondaże deliberatywne
sądy obywatelskie

ankiety

Lp.
1

Funkcja
informowanie

badanie opinii
i potrzeb

pozyskanie preferencji, opinii,
uwag

edukowanie

Źródło: opracowanie własne na podstawie Hausner (1999), Hanzl (2006), Pawłowska i in. (2012).

1.
2.
3.
4.

techniki formalne,
techniki edukacyjne,
badania opinii publicznej i sondaże,
współczesne formy partycypacji.
Techniki informacyjno-edukacyjne oparte są na jednokierunkowym przekazie
informacji. Przeważnie jest ona sporządzana przez specjalistów z obszaru public
relations i przybiera formę zorganizowanych kampanii. Proces komunikowania się
sfery publicznej z pozapubliczną, jak zauważają Nickson, Siddons (1996) oraz
Niewiadomski (1999), polega na odpowiednim kodowaniu i dekodowaniu informacji za pośrednictwem różnych kanałów. Jak wskazują Pawłowska i in. (2012),
celem fazy informacyjnej jest zawiadomienie, poinformowanie interesariuszy
o zamierzeniach planistycznych. Głównym założeniem tego etapu jest dotarcie do
jak najszerszej grupy odbiorców w celu ich włączenia w następne etapy procesu
planistycznego. Istotną rolę odgrywa tu wykorzystanie efektywnych metod informacyjnych oraz zaangażowanie specjalistów od public relations. W grupie metod
informacyjnych wskazać należy ustawowe techniki, określone m.in. w ustawie
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planistycznej, które z uwagi na relatywnie mały zasięg oddziaływania powinny
być uzupełnianie o techniki bardziej efektywne.
Badania opinii stanowią powszechne działania sfery publicznej, których celem
jest pozyskanie jak najszerszej wiedzy od społeczeństwa. W planowaniu przestrzennym badanie opinii jest pierwszym, nieodzownym elementem każdego zamierzenia inwestycyjnego. Zasadniczo powinno być ono traktowane jako punkt
wyjścia do kontaktu ze społecznością, choć stosowane metody nie prowadzą z założenia do interakcji między organizatorami procesu a jego uczestnikami (Hanzl
2006). Pozyskanie odpowiedniej wiedzy na temat preferencji mieszkańców co
do zagospodarowania przestrzeni przebiega przy wykorzystaniu szeregu metod
stosowanych w badaniach społecznych (por. Babbie 2006).
Wraz z rozwojem nowych technologii teleinformatycznych, w szczególności
Internetu, pojawiają się nowoczesne narzędzia w zakresie komunikowania się sfery publicznej z obywatelami (Matczak i in. 2015). Według Perdała (2014), rozwój
technologii informacyjno-komunikacyjnych nie omija administracji publicznej.
Jak zauważa autor, to właśnie nowe technologie stały się jednym z istotnych czynników rozwoju administracji publicznej. Wykorzystywanie w działalności sfery
publicznej dorobku technologicznego, zwane e-administracją (ang. E-government),
traktować należy jako globalną tendencję w zakresie reformowania sektora publicznego. Głównym celem refom jest zmiana struktury powiązań z hierarchicznych na sieciowe, przyśpieszenie przepływu informacji, większa transparentność
działań i podejmowanych decyzji, poprawa efektywności i racjonalizacja działań.
E-administracja, mimo że jest zjawiskiem globalnym, ma swoje bezpośrednie
konsekwencje na poziomie lokalnym. Dystrybucja usług publicznych za pomocą
nowych technologii jest odpowiedzią na stojące przed nią wyzwania, a proces
modernizacji sfery publicznej w kierunku e-usług w Polsce to tylko kwestia czasu
(Kaczmarek 2005).
Nowe narzędzia teleinformacyjne znajdują coraz powszechniejsze zastosowanie w procesie komunikowania się administracji publicznej z obywatelem. Szczególną rolę odgrywa Internet, w którym dostrzeżone zostało długo oczekiwane
medium mogące wpłynąć na zmianę stylu uprawiania polityki z elitarnego na
egalitarny (Przybylska 2010). Potencjał Internetu jako narzędzia zwiększającego
uczestnictwo polityczne dostrzeżony został już w latach 80. XX w., jednak dopiero od lat 90. nowe technologie zaczęły wpisywać się na stałe w krajobraz dyskursu politycznego (Adamowski 1997, Arterton 2006).
Jak zauważa Healy (1997), podstawowym elementem w procesie planowania
przestrzennego jest szybki przepływ informacji i sprawna komunikacja między
uczestnikami procesu. Internet ze względu na swoje atrybuty staje się w naturalny sposób modus operandi dialogu/partycypacji społecznej (Hanzl 2006). Dzięki
funkcjonującym powszechnie narzędziom informatycznym proces partycypacji
społecznej w planowaniu przestrzennym zwiększa swoje oddziaływanie. Należą
do nich narzędzia, takie jak: strony www, fora internetowe, blogi czy coraz popularniejsze portale społecznościowe.
W kontekście tematyki niniejszej pracy na szczególną uwagę zasługują narzędzia internetowe oparte na tradycyjnych geograficznych systemach
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informacyjnych (por. Jażdżewska 2013), wspierających partycypację społeczną
w planowaniu przestrzennym, nazywane w literaturze Participatory GIS lub PPGIS
– Public Participation Geographic Information Systems (Jankowski 2009). Nowoczesne narzędzia konsultacyjne PPGIS wykorzystują dostępne już powszechnie narzędzia GIS, które wzbogacone są o moduły zapewniające interakcję pomiędzy
nadawcą i odbiorcą przekazu. Funkcje deliberatywne w przypadku konsultacji,
np. planów zagospodarowania przestrzennego, zapewnione są przez możliwość
dodawania opinii i zadawania pytań autorom konsultowanych dokumentów.
W tym celu zastosowanie mają dwa narzędzia nazwane przez Jankowskiego i in.
(2015) geoankietą i geodyskusją. Geoankieta, jak wskazują autorzy, pozwala na
łączenie tradycyjnych pytań ankietowych z informacją geograficzną podawaną
przez uczestników badania. Narzędzie pozwala łączyć wprowadzane przez respondentów współrzędne z geograficznymi bazami danych. Uczestnicy badania
mogą w łatwy sposób wyrażać swoje opinie na badany temat w odniesieniu do
konkretnej przestrzeni. Jak zauważają Jankowski i in. (2015), największą zaletą
geoankiet jest pozyskanie takich informacji, których zdobycie w tradycyjny sposób jest bardzo utrudnione lub kosztowne. Geoankieta może być poza tym dowolnie redagowana przez organizatora procesu konsultacji i zawierać zarówno
pytania odnoszące się do przestrzeni, jak i pytania niepowiązane z mapą.
Drugim narzędziem stosowanym w ramach internetowych systemów partycypacyjnych PPGIS jest geodyskusja, stanowiąca formę dyskusji pomiędzy organizatorem procesu partycypacji (np. planiści miejscy) a społecznością lokalną. Geo
dyskusja daje możliwość interaktywnego zapoznania się z zapisami planistycznymi
oraz wyrażania swoich opinii, komentarzy, a docelowo także składania formalnych
wniosków i uwag do konkretnych zapisów planistycznych. Interaktywna debata
nad planem odbywa się poprzez zaznaczanie istniejących lub umieszczanie nowych obiektów na mapie i łączenie ich z tekstem wypowiedzi na wzór forów internetowych. Występuje w tym przypadku pełna interakcja pomiędzy uczestnikami
geodyskusji a organizatorami procesu na wzór bezpośrednich spotkań tradycyjnych (konsultacji społecznych). Narzędzia PPGIS mogą mieć zastosowanie w konsultowaniu nie tylko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, lecz
niemal wszystkich dokumentów mających kontekst przestrzenny, takich jak np.:
programy rewitalizacji, strategie rozwoju, projekty architektoniczne, plany metropolitalne i inne bez względu na skalę i zasięg swojego oddziaływania.
Nowoczesne narzędzia partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym,
głównie PPGIS, mają na celu wyeliminowanie istniejących w tradycyjnych formach niedoskonałości, do których zalicza się m.in. (Innes, Booher 2005, Parysek
2010):
• niewystarczającą identyfikację potrzeb mieszkańców miast w zakresie zagospodarowania przestrzennego i korzystania z przestrzeni miasta;
• niski poziom zaangażowania się lokalnych społeczności w proces planistyczny, w szczególności niską frekwencję w tradycyjnych konsultacjach społecznych i niskie zaangażowanie w ramach innych form partycypacji;
• wykluczenie wybranych grup społecznych, zawodowych z procesu partycypacji społecznej;
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• brak odpowiednich narzędzi do prowadzenia działań konsultacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych kanałów komunikacji.
Badacze problematyki PPGIS (Sieber 2006, Jankowski 2009, Kahila, Kyttä
2010, Kingston 2011) wskazują na szereg ograniczeń ich wykorzystania w praktyce planistycznej w samorządach lokalnych. Jednak w dobie powszechnego użytkowania portali geoinformacyjnych na szeroką skalę, przede wszystkim w planowaniu przestrzennym, naturalną koleją rzeczy powinno być dostosowywanie tych
narzędzi do wspierania partycypacji społecznej. Geoportale są predestynowane do
bycia narzędziem w działaniach partycypacyjnych w planowaniu przestrzennym,
z uwagi na silnie rozbudowany aspekt wizualizacji przestrzennej (Hanzl 2006).
Zastosowanie nowych metod konsultacji społecznych w procesach planistycznych ma szansę przyczynić się do zwiększenia transparentności i uspołecznienia, a tym samym usprawnienia procesu planistycznego. Jego efektem może być
pogłębienie zaufania społecznego oraz zwiększenie zrozumienia polityki miejskiej pomiędzy uczestnikami konsultacji. Istotna jest też możliwość uczestnictwa
grup społecznych dotąd niereprezentowanych w konsultacjach, głównie ludzi
młodych. Mając na uwadze dostępność technologii informacyjnych w różnych
grupach wiekowych i zjawisko wykluczenia cyfrowego, konsultacje internetowe należałoby wprowadzać jako uzupełniającą formę konsultacji i realizować je
w sposób równoległy do tradycyjnych zebrań konsultacyjnych. Zastosowanie nowoczesnych narzędzi komunikacji społecznej powinno w najbliższym czasie wyznaczać trendy uspołecznienia procesu planowania przestrzennego, szczególnie
w dużych miastach.
PPGIS nie jest narzędziem powszechnie wykorzystywanym w praktyce partycypacji społecznej, przez co doświadczenia w tym zakresie nie są bogate. Istnieją pojedyncze przykłady dobrych praktyk, głównie w miastach amerykańskich
i kanadyjskich, m.in. w Seattle i Toronto, jednak również w Poznaniu narzędzie
to użyte zostało w ustawowej procedurze sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wyniki zrealizowanego projektu opisane zostały
szerzej w rozdziale 9.

4. Prawne podstawy partycypacji społecznej
w procesie planowania przestrzennego
w Polsce
Regulacje prawne są podstawą działań administracji publicznej, od których
w dużej mierze zależy jej efektywność i wydajność (Izdebski 2011). Kwestia ta
dotyka również w sposób bezpośredni procesu partycypacji społecznej, w którym regulacje ustawowe w zakresie planowania przestrzennego stanowią jedno
z najważniejszych uwarunkowań dla jej organizacji, przebiegu oraz kształtują jej
zasadniczą istotę. Zapisy prawa dotyczące partycypacji społecznej w planowaniu
przestrzennym wskazują zgodnie z literą prawa na kierunki i scenariusze oraz
zakres działań (prawa i obowiązki) wszystkich zaangażowanych w proces planistyczny stron – przeważnie mających odmienne interesy i zadania do spełnienia
w procesie planistycznym.
Kontekst uwarunkowań prawnych partycypacji społecznej jest kluczowy dla
właściwego rozumienia zasad jej funkcjonowania. W prezentowanym rozdziale
szczegółowej analizie poddana została ustawa z 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, będąca najważniejszym aktem prawnym w zakresie
planowania przestrzennego w Polsce. Ponadto przedstawiono analizę ewolucji
zapisów ustaw planistycznych, których zmiany na przestrzeni kilkudziesięciu lat
wskazują na coraz istotniejszą rolę procesu uspołeczniania dokumentów planistycznych w Polsce. Wskazane zostały również silne oraz słabe strony obowiązujących obecnie uwarunkowań prawnych w zakresie partycypacji społecznej w procesie planistycznym.

4.1. Rola partycypacji społecznej w polskim systemie
planistycznym – ujęcie ewolucyjne
W polskim systemie prawnym zagadnienia partycypacji społecznej w procesie
planowania przestrzennego zaczęły uwidaczniać się dopiero po 1989 r. Wcześniej
obowiązujące regulacje prawne właściwie nie traktowały społeczeństwa jako podmiotu w procesie planistycznym, a kategoria interesu indywidualnego nie była
w nich należycie brana pod uwagę. Zarówno dekret z 2 kwietnia 1946 r. o planowym zagospodarowaniu przestrzennym kraju, jak i późniejsza ustawa z 31
stycznia 1961 r. o planowaniu przestrzennym, dopuszczały możliwość udziału
społeczeństwa w procesie planistycznym w formie możliwości składania wnio-
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sków oraz zarzutów do projektu planu miejscowego, jednak nie precyzowały
w ogóle sposobu ich rozpatrywania. Elementy uspołeczniania procesu planowania przestrzennego stanowiły jedynie nic nieznaczące zapisy w dobie centralnie
sterowanej polityki przestrzennej kraju. Jak zauważa Siemiński (2007), dopiero
ustawa o planowaniu przestrzennym z 1984 r. po raz pierwszy w okresie socjalizmu zaczęła traktować plan miejscowy jako narzędzie kompromisu pomiędzy
interesem ogólnospołecznym a interesem lokalnym. Kompromis ten realizowany
był w toku procedury planistycznej poprzez działalność zespołu doradczo-konsultacyjnego, tzw. komisji planu miejscowego. W jej skład, oprócz przedstawicieli organów administracji publicznej, wchodziły także organizacje społeczne,
gospodarcze, naukowe, samorząd mieszkańców oraz organizacje rolnicze. Mimo
braku precyzyjnych wskazań co do charakteru i zakresu udziału poszczególnych
grup w procesie sporządzania planów miejscowych, był to jednak pierwszy tego
typu zapis ustawowy, wskazujący na potrzebę szerszych konsultacji społecznych
przy tworzeniu planów zagospodarowania przestrzennego. Ponadto w myśl art.
29 ustawy wprowadzono możliwość publicznego wglądu do projektu planu, poprzedzonego wcześniejszym poinformowaniem o tym fakcie społeczności lokalnej. W myśl ustawy: „Terenowy oddział administracji państwowej (…) podaje do
wiadomości w prasie lokalnej, przez obwieszczenia lub inny sposób zwyczajowo
przyjęty w danej miejscowości, o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu co
najmniej na 7 dni przed jego wyłożeniem”. Ustawa dawała również możliwość
składania uwag i wniosków do wyłożonego projektu planu. Późniejsze ustawy
planistyczne, uchwalane już w systemie demokratycznym, wykorzystywały powyższy zapis, dotyczący publicznego wglądu do projektów planów, dostosowując
go odpowiednio do nowych warunków politycznych i społecznych.
Wraz z demokratyzacją życia politycznego i społeczno-gospodarczego w Polsce po 1989 r. zmianie uległ w sposób zasadniczy model planowania przestrzennego. Zmianę podejścia do kwestii zagospodarowania przestrzeni z centralnie
sterowanej (dyrektywno-nakazowej) w kierunku autonomii planistycznej gminy
wprowadziła w dobie wczesnej transformacji ustrojowej ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z 7 lipca 1994 r. Jak zauważają Mergler i in. (2013), gmina
uzyskała władztwo planistyczne, czyli możliwość samodzielnego decydowania
o sposobie zagospodarowania swojego terytorium, podlegając nadzorowi organów kontrolnych jedynie pod kątem poprawności realizacji procedury, a nie pod
kątem zasadności i merytorycznej zawartości uchwalanych planów.
Ustawa z 1994 r. dawała mieszkańcom możliwość artykułowania swojego interesu za pomocą składania wniosków, po ogłoszeniu informacji o przystąpieniu
do sporządzenia planu, oraz zgłaszania protestów i zarzutów do projektu planu
na etapie jego wyłożenia (art. 18 ust. 1–11). Prawo do zgłaszania protestów miał
każdy, kto kwestionował ustalenia miejscowego planu, natomiast zarzuty mogły
być wniesione tylko wtedy, gdy naruszony został interes prawny lub uprawnienia jednostki w wyniku ustaleń przyjętych w projekcie planu. Rada gminy rozstrzygała w drodze uchwały o uwzględnieniu lub odrzuceniu protestów i zarzutów. Uchwała o odrzuceniu zarzutów do projektu planu mogła być w całości lub
w części zaskarżona do sądu administracyjnego.
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Ważnym instrumentem uspołecznienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zapisanym w ustawie z 1994 r., obok wymienionych wniosków, zarzutów, protestów oraz skarg, był narzucony na gminę ustawowy obowiązek powiadamiania wszystkich właścicieli lub osób władających nieruchomością
o terminie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. Zgodnie z zapisami
art. 18.2: „Zarząd gminy, po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kolejno: 5) zawiadamia na piśmie o terminie wyłożenia projektu planu właścicieli
lub władających nieruchomościami, których interes prawny może być naruszony
ustaleniami planu”. W praktyce powodowało to znaczne wydłużenie procedur
administracyjnych, choćby z uwagi na nieaktualność danych w ewidencji gruntów oraz w księgach wieczystych. Nowa, obowiązująca obecnie ustawa z 2003 r.
zrezygnowała z powyższego zapisu, ograniczając przez to niejednokrotnie możliwość skutecznego blokowania lub przedłużania przez jedną osobę lub grupę
osób uchwalenia planu. Jak stwierdzają Weremczuk i Pudliszak (2011), godziło
to w interesy innych podmiotów zainteresowanych jego uchwaleniem oraz często
utrudniało, a nawet uniemożliwiało uchwalenie planu miejscowego. Trudno jednoznacznie ocenić powyższą kwestię, z uwagi na odmienne interesy różnych grup
zaangażowanych w proces planistyczny. Z punktu widzenia samorządu lokalnego
Tabela 8. Formy udziału społeczeństwa w procesie sporządzania planów miejscowych
w świetle ustaw planistycznych w latach 1946–2015

Akt prawny

Sposoby informowania
społeczeństwa

Dekret z 2.04.1946 r.
o planowym zagospoobwieszczenia
darowaniu przestrzennym kraju
Ustawa z 31.01.1961 r.
o planowaniu przeobwieszczenia
strzennym
prasa lokalna,
Ustawa o planowaniu
obwieszczenia,
przestrzennym
sposób zwyczajowo
z 1984 r.
przyjęty, pisemnie
prasa lokalna,
Ustawa o zagospodaobwieszczenia,
rowaniu przestrzensposób zwyczajowo
nym z 7.07.1994 r.
przyjęty, pisemnie
Ustawa o planowaniu prasa lokalna,
obwieszczenia,
i zagospodarowaniu
przestrzennym
sposób zwyczajowo
przyjęty
z 27.03.2003 r.

Formy udziału mieszkańców
przed wywyłoże- dyskusja
łożeniem
nie planu publiczna
planu
wnioski,
zarzuty

tak

brak

uwagi
i wnioski

tak

brak

uwagi,
wnioski

tak
+ uwagi
i wnioski

brak

wnioski

tak
+
protesty
i zarzuty

brak

wnioski

tak
+ uwagi

tak

Źródło: opracowanie własne na podstawie ustaw o planowaniu przestrzennym z lat 1946–2003.
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rezygnacja z powyżej przedstawionego zapisu artykułu 18.2 pkt 5 w obecnie obowiązującej ustawie planistycznej gwarantuje ciągłość procedowania planu.

4.2. Partycypacja społeczna w świetle zapisów ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
z dnia 27 marca 2003 r.
Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady kształtowania polityki przestrzennej przez samorząd terytorialny i organy administracji rządowej w Polsce
jest obecnie ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (stan prawny na 2017 r.). Określa ona zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczenia terenów na określone cele oraz ustala zasady
ich zagospodarowania i zabudowy (art. 1 ust. 1). W myśl ww. ustawy działania
w zakresie kształtowania polityki przestrzennej odbywają się w Polsce na trzech
poziomach administracyjnych: krajowym, wojewódzkim oraz gminnym. Na każdym z tych poziomów realizowanie własnej polityki przestrzennej odbywa się za
pomocą konkretnych instrumentów prawnych – dokumentów planistycznych. Na
poziomie krajowym jest to koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju,
na poziomie wojewódzkim plan zagospodarowania województwa, natomiast na
poziomie gminnym są to studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Jak zauważa Strabel (2009), to właśnie na poziomie gminnym następuje skonkretyzowanie ustaleń warunków i sposobów zagospodarowania przestrzeni oraz
mają swój początek merytoryczne i formalnoprawne podstawy realizacji przedsięwzięć przewidywanych na wszystkich poziomach planowania przestrzennego.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
określa główne cele i kierunki zagospodarowania przestrzennego, natomiast za
pomocą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego polityka ta jest
realizowania1. Są to dokumenty komplementarne względem siebie, przy czym
studium nie ma charakteru prawa powszechnie obowiązującego. Ustalenia zawarte w studium dotyczące przeznaczenia terenów są jednak wiążące dla organów opracowujących miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – czyli
dokumentów, które mają już charakter prawa miejscowego (Niewiadomski 2003,
Nowak 2015). Plany miejscowe określają dokładne przeznaczenie terenu oraz
sposoby zagospodarowania i zabudowy. Kwestię rozstrzygania charakteru prawnego ww. dokumentów, wyznaczania ich miejsca w systemie prawnym podjęli
w swoich pracach m.in. Kulesza (1987), Niewiadomski (2003).
Należy jednocześnie zaznaczyć, że zagadnienia związane z realizacją polityki
przestrzennej gminy, w tym zachowanie ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody czy gospodarki wodnej należą do
podstawowych zadań własnych gminy, wymienionych w ustawie o samorządzie
1

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. wprowadza dodatkowy instrument planistyczny – decyzję o warunkach zabudowy.
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gminnym z dnia 8 marca 1990 r. Wymienione zdania, związane z zaspokojeniem
zbiorowych potrzeb wspólnoty, znalazły się na pierwszym miejscu wśród całego
katalogu zadań własnych gminy (art. 7 ustawy o samorządzie gminnym). Potwierdza to dużą rolę i znaczenie planowania przestrzennego w podejmowanych
działaniach rozwojowych i prawidłowym funkcjonowaniu gminy.
Polityka kraju, która po 1989 r. uległa procesowi demokratyzacji znajduje wyraźne odzwierciedlenie także w dziedzinie planowania przestrzennego poprzez
zwiększenie udziału społeczności lokalnych w procedurze przygotowywania
dokumentów planistycznych. Obecnie udział ten zagwarantowany jest na mocy
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r., w której
wskazane zostały instrumenty, za pomocą których społeczności lokalne oraz inne
zainteresowane strony mogą się aktywnie włączać w proces planistyczny.
Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym z jednej strony traktowana jest zatem jako ustawowy wymóg, którego niewypełnienie skutkuje unieważnieniem całej złożonej procedury planistycznej, a z drugiej, jak twierdzi Goździewicz-Biechońska (2008), jest niezbędnym, powszechnie uznawanym elementem
demokratycznego systemu sprawowania władzy. Partycypacja społeczna przestaje
być zatem tylko postulatem, lecz staje się wymogiem w procesie przygotowywania dokumentów planistycznych.
W celu przedstawienia ustawowych instrumentów w zakresie udziału mieszkańców w procesie planistycznym niezbędne jest wskazanie najważniejszych
etapów procedury sporządzania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Proces powstawania ww. dokumentów określają kolejno art. 11 oraz 17
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Szczegółową ścieżkę
proceduralną związaną z ich uchwaleniem zawiera tabela 9.
Opisane w tabeli 9 dwie procedury dotyczące sporządzania studium oraz planu miejscowego są niemal identyczne. W obu przypadkach określone zostały dokładnie instrumenty, gwarantujące udział zainteresowanych stron w powstawaniu
tych dokumentów. Do ustawowych form partycypacji społecznej w procesie planowania przestrzennego na podstawie ustawy planistycznej z 2003 r. należą zatem:
1. Możliwość składania wniosków do studium (art. 11 ust. 1 upizp) oraz do planu zagospodarowania przestrzennego (art. 17 ust. 1 upizp).
2. Możliwość udziału w dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami
w projekcie studium (art. 11 ust. 10 upizp) oraz w projekcie planu miejscowego (art. 17 ust. 10 upizp).
3. Możliwość składania uwag do projektu studium (art. 11 ust. 11 upizp) oraz
do projektu planu miejscowego (art. 17 ust. 11 upizp) przez zainteresowane
strony.
Warto przy tej okazji zauważyć, że novum w obecnie obowiązującej ustawie (w stosunku do ustawy z 1994 r.) jest procedura uspołeczniania studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ustawa z 1994 r.
traktowała studium jako dokument wewnętrzny gminy, w całości sporządzany
w ramach danej jednostki, z całkowitym pominięciem wszelkich elementów partycypacji społecznej.
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Tabela 9. Procedura sporządzania studium oraz miejscowego planu w świetle ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Artykuł 11
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, po podjęciu
przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium, kolejno:
1) ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty
w danej miejscowości, o podjęciu uchwały
o przystąpieniu do sporządzania studium,
określając formę, miejsce i termin składania
wniosków dotyczących studium, nie krótszy
jednak niż 21 dni od dnia ogłoszenia;
2) zawiadamia na piśmie o podjęciu uchwały
o przystąpieniu do sporządzania studium
instytucje i organy właściwe do uzgadniania
i opiniowania projektu studium;
4) sporządza projekt studium rozpatrując wnioski,
o których mowa w pkt 1, uwzględniając ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego
województwa; w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego województwa lub
niewprowadzenia do planu zagospodarowania
przestrzennego województwa zadań rządowych,
uwzględnia ustalenia programów, o których
mowa w art. 48 ust. 1;
5) uzyskuje od gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8, komisji urbanistyczno-architektonicznej opinię o projekcie studium;
6) występuje o uzgodnienie projektu studium
z zarządem województwa w zakresie jego
zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa i z wojewodą w zakresie jego zgodności z ustaleniami
programów, o których mowa w art. 48 ust. 1,
oraz występuje o opinie dotyczące rozwiązań
przyjętych w projekcie studium;
9) wprowadza zmiany wynikające z uzyskanych
opinii i dokonanych uzgodnień;
10) ogłasza w sposób określony w pkt 1, o wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu na
okres co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia
i wykłada ten projekt do publicznego wglądu oraz publikuje na stronach internetowych
urzędu gminy na okres co najmniej 21 dni oraz
organizuje w tym czasie dyskusję publiczną nad
przyjętymi w tym projekcie studium rozwiązaniami;

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego
Artykuł 17
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta po
podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego kolejno:
1) ogłasza w prasie miejscowej oraz przez
obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości,
o podjęciu uchwały o przystąpieniu do
sporządzania planu, określając formę,
miejsce i termin składania wniosków
do planu, nie krótszy niż 21 dni od dnia
ogłoszenia;
2) zawiadamia, na piśmie, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu
instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu;
4) sporządza projekt planu miejscowego,
rozpatrując wnioski, o których mowa
w pkt 1, wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko;
5) sporządza prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego,
z uwzględnieniem art. 36;
6) występuje o opinie o projekcie planu
i uzgodnienie projektu planu;
9) wprowadza zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień oraz
ogłasza, w sposób określony w pkt 1,
o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed
dniem wyłożenia i wykłada ten projekt
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu na okres
co najmniej 21 dni oraz organizuje w tym
czasie dyskusję publiczną nad przyjętymi
w projekcie planu rozwiązaniami;
11) wyznacza w ogłoszeniu, o którym mowa
w pkt 10, termin, w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej mogą
wnosić uwagi dotyczące projektu planu,
nie krótszy niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia planu;
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11) wyznacza w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 12) rozpatruje uwagi, o których mowa w pkt
10, termin, w którym osoby prawne i fizyczne
11, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od
oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osodnia upływu terminu ich składania;
bowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące 13) wprowadza zmiany do projektu planu
projektu studium, nie krótszy niż 21 dni od dnia
miejscowego wynikające z rozpatrzenia
zakończenia okresu wyłożenia studium;
uwag, o których mowa w pkt 11, a na12) przedstawia radzie gminy do uchwalenia
stępnie w niezbędnym zakresie ponawia
projekt studium wraz z listą nieuwzględnionych
uzgodnienia;
uwag, o których mowa w pkt 11
14) przedstawia radzie gminy projekt planu
miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag, o których mowa w pkt 11
Źródło: Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

Szczególnej uwadze podlega natomiast kwestia uspołecznienia procesu sporządzania miejscowych planów zagospodarowana przestrzennego. Pierwszym
i podstawowym elementem, związanym z ustawową procedurą w zakresie partycypacji społecznej jest informowanie społeczeństwa o podjęciu przez samorząd
lokalny uchwały o przystąpieniu do jego sporządzenia. Proces informowania społeczeństwa o rozpoczęciu prac planistycznych odbywać się może na trzy sposoby:
1. poprzez zamieszczenie stosownego ogłoszenia w prasie lokalnej.
2. poprzez obwieszczenie.
3. w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
Zgodnie z założeniem stosowanie ww. kanałów informacyjnych powinno
pozwolić na dotarcie w sposób najbardziej efektywny do jak największej grupy
podmiotów zainteresowanych procedurą planistyczną. Proces informacyjny organizowany przez samorząd na samym początku procedury planistycznej budzi
jednak największe zastrzeżenia, co potwierdzają zaprezentowane w rozdziale 7
opinie mieszkańców Poznania. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia
planu oprócz uzasadnienia rozpoczęcia prac nad planem zawiera także informacje
o możliwości składania przez zainteresowane strony wniosków do planu. Termin
ten zgodnie z ustawą nie może być krótszy niż 21 dni. Wszystkie zebrane we
wskazanym terminie wnioski, zgodnie z zapisem art. 17 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, muszą być rozpatrzone przez organ sporządzający plan (prezydenta, burmistrza lub wójta). Jednakże organ wykonawczy
nie jest zobowiązany do uwzględnienia zgłoszonych wniosków w projekcie planu
miejscowego.
Kluczowym etapem z punktu widzenia uczestnictwa społeczeństwa w procesie planistycznym jest procedura wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu oraz przeprowadzenie w trakcie jej trwania dyskusji publicznej
nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami. Organ sporządzający projekt zobowiązany jest do publikacji, co najmniej 7 dni przed terminem wyłożenia, ogłoszenia zawierającego informację o terminie i miejscu wyłożenia projektu planu oraz
dyskusji publicznej. Informacja ta publikowana jest w prasie lokalnej poprzez
obwieszczenie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Okres
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dostępu wszystkich zainteresowanych stron do projektu planu musi wynosić co
najmniej 21 dni. W czasie wyłożenia dokumentu do publicznego wglądu przeprowadzana jest dyskusja publiczna, w której uczestniczyć mogą bez jakichkolwiek
ograniczeń wszyscy zainteresowani daną tematyką.
Ostatnim etapem, w ramach którego gwarantowany jest na podstawie ustawy
planistycznej udział społeczeństwa w procedurze sporządzania planu miejscowego, jest składanie uwag do projektu planu. W celu wypełnienia wymogów proceduralnych organ sporządzający plan miejscowy po zakończeniu wyłożenia publicznego zbiera formalne uwagi od zainteresowanych stron. Zgodnie z zapisem
art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w procedurze
uchwalania planu miejscowego uwagi do projektu planu może wnieść każdy, kto
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonego publicznie. Czas
na ich składanie przez wszystkie zainteresowane osoby lub instytucje wynosi 14
dni od daty zakończenia procesu wyłożenia planu do publicznego wglądu. Uwaga
zgłoszona do projektu planu, podobnie jak wniosek składany na wcześniejszym
etapie procedury, musi zostać rozpatrzona przez prezydenta, burmistrza lub wójta w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.
Jednak, podobnie jak w przypadku wniosków, uwagi nie muszą zostać uwzględnione w opracowywanym projekcie planu. Lista nieuwzględnionych uwag w toku
dalszych procedur przekazywana jest radzie gminy wraz z ostatecznym projektem
planu miejscowego w celu jego opiniowania i ostatecznego uchwalenia.
Ustawa planistyczna z 2003 r. zniosła wcześniejszą możliwość zaskarżania
uchwały o odrzuceniu zarzutów do projektu planu do sądu administracyjnego, co
ma swoje odzwierciedlenie w artykule 7 ustawy: „Rozstrzygnięcia wójta, burmistrza, prezydenta miasta albo marszałka województwa o nieuwzględnieniu odpowiednio wniosków dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, uwag dotyczących projektu tego studium, wniosków
dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uwag dotyczących projektu tego planu albo wniosków dotyczących planu zagospodarowania
przestrzennego województwa − nie podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego”. Powyższy zapis powoduje, że pojawiają się wątpliwości odnośnie do skuteczności procesu partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym.
Zdaniem Paryska (2010), Billerta (2006) czy Jędraszko (2008), słabość procesu partycypacji społecznej w polskim systemie planowania przestrzennego polega
w dużej mierze na bazowaniu wyłącznie na ustawowych formach zaangażowania
mieszkańców, które bywają nieefektywne. Według autorów brak realnego przełożenia zgłaszanych wniosków i uwag na decyzje przestrzenne uwidacznia fikcyjność procesu partycypacji. Ustawowe instrumenty partycypacji społecznej, w tym
przede wszystkim wnioski i uwagi do projektów planów, traktowane są tylko jako
niezbędny wymóg proceduralnej poprawności przebiegu całego procesu. Ustawa
planistyczna stwarza zatem sytuację, w której ww. instrumenty nie dają po pierwsze możliwości wystarczającego wpływu na kształt projektu planu, a po drugie
dopuszczana jest możliwość całkowitego nieuwzględnienia opinii społecznej, bez
podania merytorycznego uzasadnienia. Sytuacja ta niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw. Jak twierdzi Goździewicz-Biechońska (2008), brak wpływu społeczności
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lokalnej na decyzje planistyczne może skutkować zwiększeniem swobody działań władz lokalnych oraz innych wpływowych grup interesu, do których zaliczyć
można m.in.: właścicieli nieruchomości, deweloperów, firmy projektowe, wpływowe grupy mieszkańców i biznes (Billert 2006, Jędraszko 2008).
Pawłowska (2010) zauważa, że polskie prawo planowania i zagospodarowania przestrzennego z jednej strony stawia wąskie granice nakazanej partycypacji, a z drugiej daje możliwość włączenia się wszystkim zainteresowanym, lecz
bez zapewnienia realnej skuteczności. Prawo nie pomaga organizatorom procesu
partycypacji rozwiązać ważnego problemu: „kogo włączyć w proces tak, aby był
skuteczny, pożyteczny i uczciwy?”. Jak podkreślają Zachariasz i Nelicki (2008),
partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym stanowi istotny element
procedury ustawowej przy sporządzaniu dokumentów planistycznych, jednak nie
służy wyważaniu rzeczywistych interesów stron. Udział społeczeństwa w procesie partycypacji ogranicza się zasadniczo do oceny, przeważnie jednak krytyki
zapisów planów. Brak jest elementu współdecydowania o konkretnych zapisach
(Zachariasz, Nelicki 2008). Ustawowe formy partycypacji, mimo zapewnienia
podstawowej gwarancji uczestnictwa w procedurze planistycznej, są na tyle mało
precyzyjne, że jak zauważa Buczek (2006), umożliwiają traktowanie ich proforma, a nawet obchodzenie.
W kontekście zapisów ustawowych, dotyczących partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym, możliwość kontroli społecznej oraz aktywny udział społeczeństwa są wyraźnie ograniczone. Mowa tu o braku dokładnych regulacji dotyczących sposobów rozstrzygania przez organ władzy publicznej wniosków i uwag
do planu i studium, a także niewystarczające umocowanie dyskusji publicznej
w procesie planistycznym. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z 2003 r. protokół z przeprowadzonej dyskusji publicznej stanowi
jedynie załącznik w obligatoryjnie sporządzanej dokumentacji z procesu administracyjnego, a ustalenia z dyskusji publicznej nie są w żaden sposób wiążące

Ryc. 5. Procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
z uwzględnieniem form partycypacji społecznej
Źródło: opracowanie własne na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
z dnia 27 marca 2003 r.
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dla organu opracowującego plan lub studium. W przeciwieństwie do zgłaszanych
formalnych wniosków i uwag, pojawiające się podczas dyskusji publicznej postulaty nie podlegają nawet procesowi rozpatrzenia.
Jak stwierdzają Hanzl (2006) i Parysek (2010), obowiązujące obecnie w Polsce prawne regulacje w zakresie partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym są dalece niewystarczające i niedostosowane do wzrastających oczekiwań społecznych. Partycypacja społeczna traktowana jest w dużej mierze jako
konieczny do spełnienia warunek w procedurze planistycznej, którego niewypełnienie powoduje unieważnienie całego procesu sporządzania dokumentów planistycznych. Dodatkowo wpływ społeczności lokalnej na kształtowanie przestrzeni został niemal całkowicie ograniczony w wyniku wprowadzenia do polskiego
systemu planistycznego administracyjnej ścieżki uzyskania prawa do zabudowy
i zagospodarowania nieruchomości. Wydawane w drodze decyzji administracyjnej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, które miały być pierwotnie
stosowane tylko w wyjątkowych sytuacjach, weszły powszechnie do systemu planistycznego, zastępując nieobligatoryjnie uchwalane plany miejscowe. W wyniku
upowszechnienia decyzji o warunkach zabudowy w polskim systemie planistycznym wykluczony został z niego całkowicie element partycypacji społecznej, spełniający bardzo istotną funkcję kontrolną dla zamierzeń planistycznych (Jaroszyński, Sawicki 2004, Nowak 2015).
Obowiązujący system planowania przestrzennego w Polsce nie ma rozbudowanych instrumentów informacyjno-promocyjnych. Niejednokrotnie kluczowym
czynnikiem wpływającym na niską efektywność partycypacji społecznej w procesie
planistycznym jest brak powszechnie dostępnych informacji o samym momencie
przystąpienia do sporządzania planu przez gminę. Ponadto słabość instrumentów
w zakresie partycypacji społecznej w procesie sporządzania miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego uwidacznia się wyraźnie w późnym włączaniu
zainteresowanej społeczności lokalnej w proces planistyczny. Uczestnicy procesu planistycznego przybierają formę biernych uczestników – recenzentów prac
planistów i urbanistów, zamiast sami być współautorami pewnych rozwiązań.
Obowiązujący system partycypacji społecznej budzi wątpliwości w kwestii pełnej
transparentności i jawności, pozostawiając wrażenie, że faktyczne decyzje przestrzenne zapadają poza kontrolą społeczną. Jak zauważa Furman (2014), działania partycypacyjne, które ograniczają się jedynie do regulacji ustawowych, nie
spełniają oczekiwań dotyczących wpływu sfery społecznej na jakość merytoryczną powstających planów.
Udział społeczeństwa w procesie planowania przestrzennego nabiera coraz
większego znaczenia w szczególności w kontekście zachodzących zamian w obszarze funkcjonowania administracji publicznej, postępującego procesu demokratyzacji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a także zmieniających się
oczekiwań i preferencji społecznych względem kwestii warunków i jakości życia.
W kontekście analizy zapisów prawnych wskazać można na następujące słabości
polskiego systemu planowania przestrzennego (Kaczmarek, Wójcicki 2015):
• brak ustawowych możliwości angażowania się społeczności w proces przygotowywania założeń do projektów planów,
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• ograniczenie zaangażowania społecznego w procesie planistycznym tylko do
możliwości składania wniosków, uwag oraz udziału w dyskusji publicznej,
• niska skuteczność prawnych instrumentów, jakimi są wnioski i uwagi do projektów planów, ze względu na możliwość niewzięcia ich pod uwagę przez organ wykonawczy,
• brak jednoznacznego zdefiniowania dyskusji publicznej nad wyłożeniem planu oraz studium,
• ograniczona możliwość przełożenia wyników dyskusji publicznej na zapisy
planistyczne,
• brak przepisów dotyczących upublicznienia projektów planów w mediach
i prowadzenia dyskusji poprzez nowe media, portale społecznościowe.
Ponadto ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie nałożyła na organy gminy obowiązkowej procedury partycypacji społecznej w odniesieniu do warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego. Wyłożenie
publiczne warunków zabudowy, ponieważ mają jedynie charakter decyzji administracyjnej, nie jest wymagane, a partycypacja społeczna opiera się jedynie na
zasadach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego. Izdebski i in.
(2007) stwierdzają, że z formalnego punktu widzenia jest to zrozumiałe, jednak
w kontekście faktycznych potrzeb w zagospodarowaniu przestrzennym procedura ta jest błędna i nie ma uzasadnienia merytorycznego. Jak stwierdza Furman
(2014): „decyzje o warunkach.. zabudowy czynią uprawnienie obywateli do partycypacji w planowaniu przestrzennym w dużej mierze uprawnieniem względnym, co potwierdza ogromna liczba zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
dokonywanych właśnie na podstawie decyzji o warunkach zabudowy”.
Istotną kwestią jest fakt, że zapisy ustawy planistycznej nie stwarzają żadnych
ograniczeń w zakresie możliwości wykorzystywania innych, nieujętych w ustawie
instrumentów partycypacyjnych. Samorządy lokalne, będące organizatorami całego procesu planistycznego, mają w tej sprawie pełną dowolność i niezależność.
Mimo spotykanych coraz częściej dobrych praktyk, samorządy próbujące rozszerzyć ustawowe formy partycypacji są nadal w mniejszości.

4.3. Partycypacja społeczna w lokalnym planowaniu
przestrzennym – doświadczenia krajowe
Mimo pojawiających się w ostatnich latach w Polsce coraz liczniejszych dobrych
praktyk w zakresie partycypacji społecznej w różnych obszarach życia wspólnoty
samorządowej, nadal w najmniejszym stopniu dotyczą one obszaru planowania
i zagospodarowania przestrzennego (Matejczyk 2011). Jak wskazują wyniki raportu dotyczącego efektywności mechanizmów konsultacji społecznych, wykonanego na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w 2011 r., konsultacje planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego są w 97% badanych
gmin w Polsce realizowane jedynie w ramach ustawowych procedur. Ponadto bardzo niski jest poziom włączania organizacji społecznych w procedury konsultacji
planów miejscowych, który wynosi zaledwie 7%. Dla porównania w przypadku
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konsultowania lokalnych strategii rozwoju ponad połowa (52%) gmin w Polsce
konsultuje ich zapisy z różnymi partnerami zewnętrznymi, w tym organizacjami
społecznymi. Według raportu samorządy lokalne w Polsce najczęściej poddają
pod konsultacje społeczne zagadnienia związane z oświatą, pomocą społeczną,
transportem publicznym, kulturą, a także coraz częściej uspołeczniane są budżety
samorządów.
Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji planistycznych w samorządzie terytorialnym zasadniczo przebiega w dwojaki sposób. Aktywność społeczna
w planowaniu przestrzennym jest z jednej strony gwarantowana przez obowiązujące prawo planistyczne, a z drugiej strony samorządy podejmują nieformalne działania partycypacyjne, których zastosowanie w praktyce planistycznej
uzależnione jest jedynie od dobrej woli i kreatywności organizatorów procesu
planistycznego.
Polskie samorządy, które rozbudowują ustawową procedurę planistyczną
o dodatkowe formy w zakresie partycypacji społecznej, zasadniczo traktują je
w sposób okazjonalny. Wprowadzane są one w wyjątkowych sytuacjach, najczęściej przy opracowywaniu złożonych zagadnień przestrzennych, które mogą eskalować znaczące konflikty społeczne i przestrzenne. Celem rozszerzonych działań partycypacyjnych jest przede wszystkim rzetelne informowanie społeczności
lokalnej o zamierzeniach planistycznych, możliwość uzyskania preferowanego
przez społeczność sposobu zagospodarowania terenu oraz uzyskanie społecznej
akceptacji dla zaproponowanych przez samorząd rozwiązań planistycznych. Partycypacja nieobligatoryjna, w przeciwieństwie do form ustawowych, przybiera
w Polsce różnoraki charakter, niejednokrotnie odnosi się do projektów pilotażowych, a nawet eksperymentalnych. W zdecydowanym stopniu przybiera ona
formę konsultacji społecznych.
Przytoczone w niniejszym rozdziale wybrane działania lokalnych samorządów
w Polsce w zakresie angażowania społeczeństwa w procesy planistyczne to działania wykraczające poza zapisy ustawy planistycznej. Miasta, tj. Gdańsk, Warszawa, Lublin, Częstochowa, a także mała gmina Stare Babice, stanowią interesujące
przykłady, wskazujące na rosnącą świadomość samorządów lokalnych odnośnie
do zwiększania zaangażowania społeczeństwa w zagadnienia planistyczne. Miastu Poznaniowi, niewątpliwemu krajowemu liderowi w zakresie podejmowanych
działań partycypacyjnych, poświęcony został osobny rozdział 5.
Przykładem miasta, które wprowadziło do ustawowych procedur planistycznych dodatkowe, nieobligatoryjne elementy partycypacji społecznej, jest Gdańsk.
Wypracowany przez Biuro Rozwoju Gdańska – jednostkę organizacyjną Urzędu
Miasta, realizującą zadania z zakresu opracowywania dokumentów planistycznych – model partycypacji społecznej opiera się zasadniczo na współpracy biura
z radami dzielnic oraz osiedli (Jaskulska 2014). Ustawowa procedura planistyczna została poszerzona o dwa etapy, które bazują na angażowaniu ww. jednostek
pomocniczych miasta w prace planistyczne na konkretnie ustalonym etapie proceduralnym. Są nimi:
1. opiniowanie przez radę dzielnicy/osiedla projektu uchwały o przystąpieniu do
sporządzania MPZP,
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2. opiniowanie i uzgadnianie przez radę dzielnicy/osiedla projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko.
Pierwszy etap odbywa się po dokonaniu przez Biuro Rozwoju Gdańska analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia planu, ale jeszcze przed podjęciem
przez Radę Miasta uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu. Opiniowanie
ma miejsce 30 dni przed sesją Rady Miasta Gdańska, na której zapada decyzja
o przystąpieniu do dalszych prac planistycznych. Drugi etap konsultacji ma miejsce pomiędzy opiniowaniem wewnętrznym projektu planu przez Miejską Komisję Architektoniczno-Urbanistyczną a ogłoszeniem o wyłożeniu projektu do
publicznego wglądu. Etap ten poprzedzony jest spotkaniem w stosownej radzie
dzielnicy lub osiedla, podczas którego pracownicy Biura Rozwoju Gdańska prezentują przygotowany projekt planu, będący przedmiotem opiniowania.
Gdańskie rozwiązania poszerzające zakres konsultacji planów miejscowych
opierają się na ścisłej współpracy Biura Rozwoju Gdańska z radami dzielnic i osiedli. To właśnie, jak zauważa Jaskulska (2014), te jednostki pomocnicze na mocy
swoich statutów są ciałem odpowiedzialnym za reprezentowanie interesów mieszkańców wobec władz miasta. Ich zadaniem jest zapewnianie udziału mieszkańców w podejmowaniu decyzji w sprawach związanych z rozwojem danej dzielnicy
oraz całego miasta. Zadania z zakresu opiniowania projektów uchwał oraz planów
miejscowych, o których mowa powyżej, nadane zostały jednostkom pomocniczym
miasta Gdańska na mocy paragrafu 14 ich statutów. Poza tym rady osiedli mają
prawo do zgłaszania wniosków o sporządzenie miejscowego planu na obszarze
swojej jednostki oraz zgłaszania wniosków do planów już sporządzanych.
Podstawowym założeniem procesu zwiększania dostępu społeczeństwa do
informacji o sporządzanym projekcie planu oraz możliwości wpływania na jego
przyszły kształt jest nadanie radom dzielnic i osiedli na terenie miasta Gdańska
wyżej opisanych kompetencji w zakresie konsultacji. To na jednostkach pomocniczych spoczywa odpowiedzialność za utrzymanie ciągłego kontaktu z mieszkańcami, w tym przypadku także w sprawach dotyczących zagospodarowania
przestrzennego. Projektanci Biura Rozwoju Gdańska ściśle współpracują zarówno z przedstawicielami jednostek pomocniczych, jak i w sposób indywidualny
z mieszkańcami miasta w niezbędnym zakresie, w toku całej procedury planistycznej, pełniąc funkcję doradczą i informacyjną.
Jednostki pomocnicze w największych polskich miastach w większości przypadków mają kompetencje odnośnie do opiniowania sporządzanych przez samorząd projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz
składania wniosków lub uwag do proponowanych zapisów planu (Bul 2010,
Matczak, Kotnarowski 2012, Lackowska 2014, Swianiewicz 2014). Rady dzielnic
i osiedli traktowane są jako ciała doradcze samorządu m.in. w dziedzinie zagospodarowania swojego obszaru. Szczegóły dotyczące zakresu działalności jednostek
pomocniczych określa ustawa o samorządzie gminnym w art. 18 pkt 7, jednak dokładne kompetencje w ramach planowania przestrzennego określa odrębny statut
jednostki (art. 35 ustawy o samorządzie gminnym z 1990 r.).
Przywołanie przykładu Gdańska w tym miejscu jest zasadne, gdyż współpraca
z jednostkami pomocniczymi w zakresie planowania przestrzennego przybrała tu
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Analiza zasadności przystąpienia do sporządzania MPZP
Opiniowanie przez Radę Dzielnicy/Osiedla projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzania MPZP
Podjęcie przez Radę Miasta uchwały o przystąpieniu do sporządzenia MPZP

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP, poprzez ogłoszenie w miejscowej prasie,
obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku i a stronie internetowej Biura Rozwoju
Gdańska – czas na składanie wniosków do planów minimum 21 dni od dnia ogłoszenia
Zawiadomienie na piśmie i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania MPZP o podjęciu uchwały
do przystąpienia do sporządzania MPZP
Prace projektowe nad MPZP, łącznie z opiniowaniem koncepcji MPZP przez Komisje Rady Miasta
Gdańska
Skierowanie przez Prezydenta Miasta Gdańska projektu MPZP wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko do opiniowania i uzgodnień ustawowych
Opiniowanie projektu MPZP wraz prognozą oddziaływania na środowisko przez MKUA
Opiniowanie i uzgadnianie projektu MPZP wraz prognozą oddziaływania na środowisko, w tym opiniowanie
przez Radę Dzielnicy/Osiedla
Ogłoszenie o wyłożeniu projektu MPZP i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu
Wyłożenie projekty MPZP wraz prognozą oddziaływania na środowisko na co najmniej 21 dni. W okresie
wyłożenia organizowana jest dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie MPZP rozwiązaniami oraz
prognozie oddziaływania na środowisko
Zgłaszanie uwag do projektu MPZP i prognozy oddziaływania na środowisko w trakcie wyłożenia i przez
14 dni po upływie okresu wyłożenia
Rozpatrywanie uwag do 21 dni po upływie okresu ich składania
Wprowadzanie do projektu MPZP i prognozy oddziaływania na środowisko zmian wynikających
z rozpatrzenia uwag, ewentualnie ponowienie uzgodnień i wyłożenia
Przedstawienie Radzie Miasta Gdańska projektu MPZP do uchwalania, wraz z listą nieuwzględnionych
uwag. I czytanie projektu MPZP na Komisji Rady Miasta
Uchwalanie MPZP
Przekazanie dokumentacji MPZP do wojewody
Ocena zgodności z przepisami prawa przez wojewodę. Skierowanie do publikacji w elektronicznym
dzienniku ustawowym województwa pomorskiego
Wejście w życie MPZP – 14 dni od dnia publikacji
Jednostki Pomocnicze Urzędu
Miejskiego w Gdańsku

Wszyscy
mieszkańcy

Ryc. 6. Procedura sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
w Gdańsku, uwzględniająca elementy włączania jednostek pomocniczych
Źródło: partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym w Gdańsku, 2013.
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bardzo usystematyzowany i spójny charakter w odniesieniu do wszystkich sporządzanych na terenie miasta planów. Nie jest to powszechnie stosowane rozwiązanie w kraju, w szczególności jeśli chodzi o kwestię partnerskiego traktowania
rad dzielnic i osiedli w procesach decyzyjnych.
Drugim przykładem miasta, w którym procedura opracowywania planów
miejscowych opiera się również na ścisłej współpracy miasta z jednostkami pomocniczymi, jest Warszawa. Zadania z zakresu planowania i zagospodarowania
przestrzennego realizuje Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, będące
jedną z podstawowych komórek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy. Biuro
sprawuje bezpośredni nadzór nad Miejską Pracownią Planowania Przestrzennego
i Strategii Rozwoju, która przygotowuje m.in. projekty planów miejscowych oraz
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Mimo
stosowania ustawowych rozwiązań w dziedzinie partycypacji społecznej (na podstawie zapisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym) na uwagę i szersze omówienie zasługuje organizacyjna strona
tego procesu, a przede wszystkim dyskutowane na forum miasta przyszłe propozycje zmian, mających na celu znaczącą poprawę procesu partycypacji społecznej
w planowaniu przestrzennym.
Zgodnie z zapisami programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
Urząd m.st. Warszawy (2013) wraz z organizacjami pozarządowymi tworzy komisje dialogu społecznego, które działają w różnych obszarach życia publicznego, stanowiących zadania własne miasta. Komisje pełnią funkcje inicjatywno-doradcze i są podstawowym partnerem w wypracowywaniu wspólnych rozwiązań
w poszczególnych dziedzinach funkcjonowania miasta. Głównymi zadaniami
komisji, istotnymi z punktu widzenia planowania przestrzennego i partycypacji
społecznej, są:
• konsultowanie i współtworzenie dokumentów i projektów aktów prawnych
wydawanych przez władze miasta w zakresie działalności danej komisji,
• opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z priorytetowymi zadaniami publicznymi,
• określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania,
• występowanie do organów miasta z wnioskami w zakresie swojej działalności,
• współpraca z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego (WRP),
dzielnicowymi komisjami dialogu społecznego i Forum Dialogu Społecznego.
Obecnie w Warszawie działa 31 komisji dialogu społecznego przy 11 biurach
Urzędu m.st. Warszawy (stan na 2015 r.). Ważną rolę w zakresie kontaktu mieszkańców miasta z władzą lokalną odgrywa dodatkowa działalność w 15 dzielnicach
Warszawy dzielnicowych komisji dialogu społecznego, wykonujących takie same
zadania co komisje ogólnomiejskie.
W zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego istotną funkcję
pełni Komisja Dialogu Społecznego ds. Architektury i Planowania Przestrzennego, współpracująca bezpośrednio z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego. W jej skład wchodzą największe warszawskie organizacje społeczne.
Z inicjatywy lokalnych organizacji pozarządowych w ramach współpracy Komisji Dialogu Społecznego ds. Architektury i Planowania Przestrzennego powstała
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propozycja rozbudowania procesu partycypacji społecznej w procesie opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego o dodatkowe spotkania konsultacyjne i działania informacyjno-edukacyjne. Propozycja rozszerzenia procedur
w odniesieniu do partycypacji społecznej wynika z silnie konfliktowego charakteru planów miejscowych, potrzeby identyfikacji zjawisk konfliktowych oraz ich
rozwiązywania na jak najwcześniejszym etapie procedury planistycznej. Przede
wszystkim istniejące rozwiązania prawne, gwarantujące mieszkańcom udział
w procesie planowania przestrzennego, włączają społeczność na zbyt późnym
etapie. W drodze uchwały Komisji ds. Architektury i Planowania Przestrzennego
ws. propozycji usprawnienia komunikacji społecznej w planowaniu przestrzennym w Warszawie z dnia 11 grudnia 2012 r. zaproponowanych zostało kilka ważnych rozwiązań zwiększających udział społeczeństwa w uchwalaniu planów miejscowych na terenie miasta Warszawy. Rozwiązania te dotyczą m.in.:
• szerszego informowania społeczeństwa o przystąpieniu do sporządzania planu za pomocą wielu kanałów informacyjnych, takich jak: strona internetowa urzędu miasta oraz dzielnic, tablice informacyjne urzędów dzielnicowych
i samorządowych jednostek pomocniczych, poczta elektroniczna (głównie do
przewodniczących rad dzielnicy);
• wprowadzenia dodatkowego spotkania informacyjno-konsultacyjnego przedstawicieli prezydenta m. st. Warszawy z mieszkańcami i właścicielami nieruchomości w obecności komisji rady dzielnicy.
Spotkanie odbywałoby się na terenie dzielnicy, dla której uchwalany jest plan
w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed wyznaczoną końcową datą składania
wniosków. Miałoby ono na celu przede wszystkim:
1. dostarczenie społeczeństwu niezbędnej wiedzy w zakresie planowania przestrzennego, praw i obowiązków oraz informacji o możliwościach współudziału w opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego;
2. zaprezentowanie uczestnikom spotkania najważniejszych uwarunkowań i zasad tworzenia konkretnego planu miejscowego, w szczególności uwarunkowań prawnych, organizacyjnych, przestrzennych, politycznych i strategicznych;
3. dostarczenie dodatkowej wiedzy planistom przestrzennym w zakresie opinii
i oczekiwań użytkowników projektowanej przestrzeni.
Informacja o spotkaniu konsultacyjnym powinna być powszechnie dostępna
i ukazać się za pośrednictwem tych samych kanałów informacyjnych co w przypadku informacji o przystąpieniu do uchwalania planu. Dodatkowo informacja
powinna zostać przekazana drogą mailową do współpracujących z urzędem mediów oraz ogłoszona na portalach społecznościowych, na których zarejestrowane są oficjalne profile urzędów. Ponadto informacja o spotkaniu z mieszkańcami
powinna być przekazana przez burmistrza dzielnicy radom osiedli na terenie objętym planem, organizacjom pozarządowym działającym na terenie dzielnic oraz
dzielnicowym komisjom dialogu społecznego.
Spotkania konsultacyjne podlegać mają rejestracji audiowizualnej, a materiały ze wszystkich etapów spotkań mają być publikowane na stronie urzędu
miasta. W celu zapewnienia efektywniejszej obsługi procesów planistycznych
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w Warszawie w strukturze organizacyjnej każdej dzielnicy, określonej statutem
miasta, powinny obowiązkowo funkcjonować komisje właściwe do spraw planowania i ładu przestrzennego, a każdy z jej członków powinien mieć merytoryczne przygotowanie, potwierdzone ukończonym szkoleniem. To te komisje
powinny pełnić funkcje pomocnicze w sprawnym informowaniu społeczności
lokalnej o wszelkich pracach planistycznych oraz przeprowadzać stosowne konsultacje z mieszkańcami. Zaproponowane przez Komisję Dialogu Społecznego
ds. Architektury i Planowania Przestrzennego rozwiązania, w szczególności w zakresie wprowadzenia dodatkowego pozaustawowego spotkania konsultacyjnego,
w żadnym stopniu nie naruszają ustawowej procedury sporządzania i konsultowania planów miejscowych. Byłoby to rozwiązanie w znacznym stopniu zbliżone
do funkcjonującego poznańskiego modelu partycypacji społecznej w planowaniu
przestrzennym.
Władze miasta Lublina również starają się wychodzić poza ustawowe formy
partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym. Jednostką odpowiedzialną za opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
oraz studium na terenie Lublina jest Wydział Planowania Urzędu Miasta Lublina. Wydział ten w ramach swoich prac nad sporządzaniem planu przeprowadza
wszystkie wymagane z mocy prawa procedury, w tym te związane z konsultacjami społecznymi.
Zdecydowana większość uchwalanych w Lublinie planów miejscowych konsultowana jest z mieszkańcami jedynie w toku ustawowej dyskusji publicznej.
Jednak dla grupy planów, charakteryzujących się dużym zakresem przestrzennym, złożonością zagadnień przestrzenno-funkcjonalnych oraz znaczną liczbą
występujących konfliktów przestrzennych, a przede wszystkim konfliktów społecznych, przeprowadzany jest dodatkowy etap konsultacji, polegający na wstępnym opiniowaniu wariantów koncepcji planów miejscowych2.
W tym celu na stronie internetowej urzędu miasta publikowane są wstępne założenia oraz warianty rozwiązań przestrzennych dla określonego obszaru
miasta. Ich prezentacja służy zainicjowaniu dyskusji nad rozwiązaniami, które
zostaną uwzględnione w toku dalszej procedury planistycznej. Dla wybranego
obszaru miasta, dla którego toczy się procedura opracowywania planu miejscowego, przygotowywane są trzy warianty koncepcji, spośród których następuje
wybór rozwiązania najbardziej optymalnego. Ostateczny projekt planu zgodnie
z założeniem organizatorów procesu opiniowania może być wynikiem wyboru jednej z zaprezentowanych wersji projektu, stanowić ich kompilację lub być
całkowicie nowym rozwiązaniem przestrzennym. Opinie, stanowiska oraz konkretne propozycje rozwiązań projektowych mogą być przekazywane projektantom planu w formie elektronicznej, pocztą tradycyjną lub osobiście w Wydziale
Planowania Urzędu Miasta Lublina. Wszystkie zgłoszone przez zainteresowane
osoby rozwiązania przestrzenne są przedmiotem analizy, przeprowadzanej przez
planistów przestrzennych pod kątem możliwości ich wdrożenia. Zgłoszone przez
2

Rozszerzenie procedury konsultacji społecznych nie jest uregulowane zapisami prawa miejscowego. Informacje na temat opisanej procedury pozyskane zostały w toku wywiadu eksperckiego
z przedstawicielem Wydziału Planowania Urzędu Miejskiego w Lublinie.
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zainteresowane jednostki opinie i sugestie w ramach wstępnego opiniowania
prezentowane są na posiedzeniu Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska Rady
Miasta Lublina.
Wstępne opiniowanie, polegające na opublikowaniu za pomocą strony internetowej urzędu miasta koncepcji planu miejscowego, jest działaniem fakultatywnym, uzupełniającym ustawowe procedury planistyczne. Wyniki opiniowania
mogą być ujęte w przygotowanym ostatecznym projekcie planu, który w dalszej
kolejności podlega już standardowej procedurze uchwalania. Publikowane na
stronie internetowej urzędu miasta Lublina trzy koncepcje projektu planu miejscowego stanowią materiał wyjściowy do opracowanego docelowego dokumentu. Zaprezentowane alternatywne rozwiązania przestrzenne w wyraźny sposób
uwidaczniają mieszkańcom możliwe scenariusze zagospodarowania wybranego
fragmentu miasta oraz stanowią istotny materiał w dyskusji publicznej. Na jego
podstawie możliwe jest wniesienie przez zainteresowane podmioty precyzyjnych
uwag, bazujących na konkretnych zwizualizowanych rozwiązaniach.
Działania na rzecz zwiększenia zaangażowania społecznego w proces opracowywania planów miejscowych realizowane są również w Częstochowie. Od
początku 2013 r. Urząd Miasta w Częstochowie prowadzi dodatkowe działania
w zakresie informowania właścicieli nieruchomości o przystąpieniu przez samorząd do sporządzania planu na ich terenie. Procedura polega każdorazowo na
wysłaniu do właścicieli pisemnego powiadomienia z pełną informacją o planowanych założeniach planistycznych wraz z zaproszeniem na indywidualne spotkania
konsultacyjne. W ramach organizowanych konsultacji, które odbywają się jeszcze
przed rozpoczęciem oficjalnej procedury planistycznej (przed podjęciem uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu), wyjaśniane są wszelkie wątpliwości
właścicieli nieruchomości co do zakresu, celu i kierunków działań planistycznych
na terenie, na którym posiadają swoją nieruchomość. Procedura indywidualnych
konsultacji społecznych, realizowana w Częstochowie, to niewątpliwie cenna
inicjatywa, która pozwala na włączenie potencjalnie zainteresowanych tematyką
osób jeszcze przed rozpoczęciem ustawowej procedury planistycznej. Jak wskazują organizatorzy procesu konsultacji w Częstochowie, zasadniczym problemem
tej formy konsultacji społecznych jest niejednokrotnie pojawiająca się trudność
w zakresie dotarcia do właścicieli nieruchomości z terenu, dla którego uchwalany
jest plan miejscowy. Wynika to z braku aktualnych danych meldunkowych i problemów korespondencyjnych. Forma konsultacji nawiązuje w znacznym stopniu
do rozwiązań stosowanych już w poprzednich ustawach planistycznych (ustawa
planistyczna z 1993 r.), w których istniał prawny obowiązek pisemnego informowania wszystkich właścicieli nieruchomości z obszaru opracowywanego planu
o przystąpieniu do jego opracowywania (por. rozdział 4.1).
Działania zmierzające do rozszerzania zakresu konsultacji społecznych prowadzone są nie tylko w największych miastach Polski. Podwarszawska gmina
Stare Babice wypracowała interesujące rozwiązanie, polegające na dodatkowym
dwukrotnym konsultowaniu ze społecznością lokalną (w formie spotkań bezpośrednich) każdego opracowywanego na terenie gminy miejscowego planu
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zagospodarowania przestrzennego. Spotkania te odbywają się jeszcze przed ostateczną, ustawową dyskusją publiczną. Wyłoniona w drodze przetargu pracownia planistyczna przygotowuje, w zależności od sytuacji przestrzennej i społecznej, jedną lub więcej koncepcji planu, które to poddawane są pod konsultacje
z mieszkańcami w systemie spotkań pozaustawowych. Pracowania na podstawie
podpisanej umowy na wykonanie opracowania planistycznego zobowiązana jest
do przedstawienia, w zależności od zawartej z gminą umowy, jednego lub kilku
alternatywnych projektów planów. Takie rozwiązanie obligujące wykonawcę planu do przygotowania alternatywnych propozycji zagospodarowania terenu oraz
przeprowadzenia stosownych, pozaustawowych konsultacji społecznych na terenie gminy jest niezwykle prostym, a jednocześnie bardzo skutecznym sposobem,
umożliwiającym opracowanie satysfakcjonującego wszystkie strony projektu planu. Ciężar przeprowadzenia spotkań merytorycznych z mieszkańcami spoczywa
na wyłonionej w drodze przetargu zewnętrznej prywatnej pracowni planistycznej.
W ramach pierwszego, pozaustawowego spotkania konsultacyjnego zapraszani są pisemnie tylko i wyłącznie właściciele nieruchomości, których w sposób
bezpośredni dotyczy uchwalany plan. Drugie spotkanie ma już charakter otwarty
i uczestniczyć w nim mogą wszyscy zainteresowani mieszkańcy gminy. W obu
przypadkach konsultacje polegają na zaprezentowaniu i szczegółowym omówieniu na wielkoformatowym wydruku zapisów projektu planu. Specjaliści z zakresu planowania przestrzennego odpowiadają przy tym na pytania i wątpliwości
właścicieli nieruchomości objętych planem i pozostałych mieszkańców gminy. Po
etapie pozaustawowych konsultacji społecznych, których liczba uzależniona jest
od złożoności opracowywanych dokumentów, przygotowywany jest ostateczny
projekt planu, który poddawany jest uzgadnianiu wewnętrznemu oraz opiniowaniu przez jednostki zewnętrzne. Ostateczna wersja projektu poddawana jest pod
dyskusję publiczną w ramach procedury ustawowej.
Tak zorganizowana procedura uchwalania planów miejscowych w gminie
Stare Babice przyczynia się przede wszystkim do relatywnie bezkonfliktowego
przebiegu procesu z zachowaniem możliwości wpływu społeczeństwa na jego
ostateczny kształt. Zastosowanie dodatkowych konsultacji planów miejscowych
na wczesnym etapie procedowania planu pozwala na łatwiejsze wprowadzanie
zmian sugerowanych przez mieszkańców oraz uniknięcie konfliktów na późniejszych etapach procedury planistycznej. Dzięki organizacji pozaustawowych spotkań możliwe jest zbudowanie w gminie pozytywnej atmosfery wokół zazwyczaj
kontrowersyjnych i trudnych zagadnień planistycznych. Nie bez znaczenia pozostaje także aspekt edukacyjny konsultacji. Dzięki spotkaniom z urzędnikami oraz
projektantami planów poszerzane są kompetencje mieszkańców w zakresie złożonej problematyki zagospodarowania i planowania przestrzennego. Szczegóły
procedury sporządzenia przykładowego MPZP dla miejscowości Klaudyn w gminie Stare Babice opisane zostały w ramach projektu zleconego przez Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej pn. „Badania efektywności mechanizmów konsultacji
społecznych”.
Powyżej przedstawiony przykład gminy Stare Babice pokazuje, że istnieje prosty, a jednocześnie mało kosztowny dla samorządów sposób na rozbudowanie
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procedur konsultacji społecznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jeden z głównych argumentów środowisk samorządowych przeciwko
zwiększaniu zakresu partycypacji społecznej w planowaniu, dotyczący braku środków finansowych i organizacyjno-kadrowych, można rozwiązać za pomocą odpowiednio sformułowanej umowy na wykonanie opracowań przez zewnętrzną firmę
planistyczną. To wyłoniona w przetargu pracownia planistyczna ponosi większość
kosztów organizacji pozaustawowych konsultacji społecznej na terenie gminy.
W wielu miastach w Polsce pozaustawowe konsultacje społeczne w procesie
sporządzania planów miejscowych są organizowane tylko i wyłącznie w sytuacjach, w których z uwagi na pojawiające się konflikty lub możliwość ich wystąpienia istnieje potrzeba przeprowadzenia nieobligatoryjnego spotkania bez
pośredniego z mieszkańcami. Tego typu spotkania organizowane są m.in. w Łodzi,
Częstochowie, Toruniu czy Bydgoszczy, Szczecinie i wielu innych miastach, które
mają w ramach struktur urzędu miasta oddzielną placówkę odpowiedzialną za
planowanie przestrzenne – miejską pracownię/biuro urbanistyczne. Spotkania te
przybierają różną formę i charakter, od całkowicie nieoficjalnych po spotkania,
w których każdorazowo uczestniczy prezydent miasta (tak jak w Bydgoszczy).
Istotnym elementem w procesie organizacji pozaustawowych form konsultacji
planów miejscowych jest angażowanie stosownych rad osiedli i dzielnic, które na
podstawie zapisów swoich statutów mają kompetencje w zakresie opiniowania
powstających na terenie jednostki planów miejscowych. Znaczną część nieobligatoryjnych działań konsultacyjnych, dotyczących zagospodarowania przestrzennego gmin, stanowią spotkania nad koncepcjami planistycznymi, niekoniecznie
związanymi z procedurami opracowania planów miejscowych. Spotkania te dotyczą bardzo różnych zagadnień, każdorazowo istotnych z punktu widzenia rozwoju przestrzennego miasta. Są to np. kwestie zagospodarowania przestrzeni publicznych, terenów zieleni, terenów rekreacyjnych, konkretnych ulic, deptaków,
budowy ścieżek rowerowych i inne. Organizacja nieobligatoryjnych konsultacji
społecznych jest niejednokrotnie punktem wyjścia dla przyszłych dyskusji, których wyniki mogą być przesłankami do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub konkretnego projektu wykonawczego.
W zakresie wykorzystywania przez samorządy lokalne w Polsce nieobligatoryjnych form konsultacji społecznych w procedurach planistycznych nie występują właściwie żadne ograniczenia prawno-organizacyjne. Gminy w Polsce mają
pełną swobodę i dowolność ich organizacji i stosowania odpowiednich form oraz
narzędzi konsultacyjnych. Mimo to pozaustawowe konsultacje społeczne w procesie sporządzania planów miejscowych rzadko są wpisywane na stałe w procedury planistyczne. Wyjątkiem są rozwiązania stosowane w Poznaniu i Gdańsku.
Znacznie częściej samorządy angażują się w inicjowanie dialogu z mieszkańcami
w formie działań okazjonalnych, które wykorzystywane są w zależności od pojawiającej się potrzeby. Należy jednak zaznaczyć, że coraz częstsze stosowanie
w samorządach rozbudowanych, pozaustawowych form partycypacji społecznej
w planowaniu przestrzennym stanowi istotny sygnał, świadczący o wzrastającej
świadomości deficytów, niskiej skuteczności i efektywności ustawowych form
partycypacji w planowaniu przestrzennym.

5. Czynniki lokalne partycypacji społecznej
w procesie planowania przestrzennego
w Poznaniu
Miasto Poznań, będące obszarem badań w niniejszej pracy, wykazuje dużą aktywność w zakresie włączania mieszkańców w działalność administracji publicznej. Podejmowane przez samorząd miasta inicjatywy, również te dotyczące
planowania przestrzennego, stanowią wyróżnik Poznania na tle innych dużych
miast w Polsce (Kaczmarek, Wójcicki 2015). W prezentowanym rozdziale przedstawione zostały najważniejsze uwarunkowania rozwoju partycypacji społecznej
w Poznaniu, odnoszące się głównie do planowania przestrzennego. Za istotne
z punktu widzenia tematu pracy uznano uwarunkowania prawne, organizacyjne,
przestrzenne, a także społeczno-polityczne. Scharakteryzowane zostały działania
organizacyjne Urzędu Miasta Poznania w zakresie tworzenia ukierunkowanej na
partycypację społeczną administracji publicznej. Jednym z przejawów tej działalności jest wypracowanie i wdrożenie w Poznaniu uspołecznionego modelu partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym.

5.1. Ruchy miejskie a rozwój partycypacji społecznej
w Poznaniu
Zintensyfikowane działania Poznania w zakresie rozwoju idei partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem są wynikiem zmian następujących zarówno w sferze społecznej, jak i w sferze administracji publicznej. W prezentowanym rozdziale podjęta została próba nakreślenia społecznej i politycznej sytuacji w Poznaniu,
która miała niewątpliwy wpływ na rozwój działań partycypacyjnych w mieście
w ostatnich latach.
Jak zauważono w rozdziale 2 niniejszej pracy, istotnym tłem dla rozwoju idei
partycypacji społecznej w zarządzaniu sferą publiczną są uwarunkowania społeczne, a dokładniej rzecz ujmując, dobrowolna aktywność mieszkańców wspólnot
samorządowych w sprawy lokalne (Czapiński, Panek 2011). Jednym z przejawów
tej aktywności, jak stwierdzają m.in. Bandura (1997), Putnam (2000) i Parker
(2007), jest rozwój tzw. trzeciego sektora, który stanowi podstawy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Aktywność społeczna jest kluczowym elementem
składowym kapitału społecznego, rozumianego przez Ingleharta (1997) jako kultura zaufania i tolerancji, mająca swój wyraz m.in. w włączeniu się społeczności
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w działalność organizacji pozarządowych na zasadach dobrowolności. Jak zauważają Sowada i Kotus (2015), skokowy wzrost aktywności organizacji społecznych w Polsce jest wyraźnie zauważalny po akcesji Polski do Unii Europejskiej
w 2004 r. Autorzy stwierdzają, że skala tej aktywności porównywalna jest jedynie
z początkami funkcjonowania III RP, kiedy zalegalizowana została działalność organizacji pozarządowych.
Liczba działających organizacji pozarządowych, tj. fundacji, stowarzyszeń czy
zrzeszeń, daje obraz ogólnej aktywności społecznej mieszkańców danej jednostki.
Jak pokazują badania przeprowadzone przez Stowarzyszenie Klon & Jawor (Adamiak i in. 2015), w Polsce wzrasta systematycznie rola i znaczenie organizacji
non profit w życiu wspólnot lokalnych. W 2015 r. 35% respondentów uważało,
że organizacje pozarządowe rozwiązują ważne problemy społeczne w ich sąsiedztwie. W 2006 r. podobnego zdania było 26% badanych.
W Poznaniu wskaźnik liczby organizacji pozarządowych na 10 tys. mieszkańców należy do najwyższych w kraju. W 2015 r. wyniósł on 59,5, co plasuje Poznań
na drugim miejscu w kraju za Warszawą, gdzie na 10 tys. mieszkańców przypada
76 organizacji pozarządowych.
W strukturze organizacji pozarządowych funkcjonujących w Poznaniu dominują te, których głównym celem statutowym jest działalność naukowa, kulturalna i ekologiczna. Tego typu organizacje stanowią 25% wszystkich aktywnych
w Poznaniu organizacji pozarządowych. To właśnie do tej grupy zaliczają się organizacje, które wykazują największą aktywność w szeroko pojmowanym rozwoju
miasta. W szczególności ważną grupę tworzą tu organizacje ekologiczne, pełniące
często funkcję arbitra w sprawach dotyczących planowania i zagospodarowania
przestrzennego. 18% organizacji pozarządowych funkcjonujących w Poznaniu realizuje działania z zakresu sportu, turystyki i wypoczynku, 13% działa w obszarze

Ryc. 7. Liczba organizacji pozarządowych na 10 tys. mieszkańców w największych polskich
miastach w 2014 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.bazy.ngo.pl.
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pomocy osobom w trudnych sytuacjach życiowych. Istotną grupą organizacji są
te, które za główny obszar swojej działalności traktują rozwój wspólnot lokalnych, aktywność społeczną oraz działalność międzynarodową. Stanowią one 11%
wszystkich działających w mieście organizacji pozarządowych.
W Poznaniu funkcjonują organizacje pozarządowe, których podstawowym
celem działalności jest troska o kwestie planowania i zagospodarowania przestrzennego i środowiskowego, zrównoważony rozwój miast, a także działania
promujące publiczny transport miejski. Najważniejsze organizacje społeczne
w Poznaniu, aktywne w ww. zakresach działalności, wykazane zostały w tabeli
10. Szczegółową charakterystykę stowarzyszeń pod kątem obszaru ich działania,
celów statutowych, struktury organizacyjnej dokonali Kotus i Sowada (2015),
wskazując na istotną rolę lokalnych środowisk pozarządowych w rozwoju miasta
i budowy społeczeństwa obywatelskiego.
Jak twierdzą Sowada i Kotus (2015), główną motywacją działalności organizacji społecznych, aktywnych na polu szeroko rozumianego zagospodarowania
przestrzennego miasta, jest w dużej mierze niski poziom akceptacji dla podejmowanych przez lokalne władze decyzji publicznych oraz potrzeba wzmocnienia
i koncentrowania rozproszonych, pojedynczych głosów społeczeństwa w sprawach dotyczących rozwoju Poznania. Duże znaczenie dla wzmocnienia pozycji
organizacji pozarządowych w Poznaniu w sprawach dotyczących szerokorozumianego jego rozwoju miała działalność: Stowarzyszenia „My-Poznaniacy”, Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania oraz Stowarzyszenia na rzecz Ekologicznej
Komunikacji Sekcja Rowerzystów Miejskich. Organizacje te, o relatywnie szerokim
spektrum działalności w skali miasta, uzyskały relatywnie szersze poparcie społeczne dla swoich inicjatyw. Obecność w mediach lokalnych, a przede wszystkim

Ryc. 8. Struktura organizacji pozarządowych w Poznaniu z uwagi na profil działalności
w 2014 r.
Źródło: Klon i Jawor (www.bazy.ngo.pl), 2014.
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Tabela 10. Najważniejsze organizacje pozarządowe funkcjonujące w Poznaniu w obszarze
planowania przestrzennego i zrównoważonego rozwoju miasta
Nazwa organizacji

Rok powstania

Główne obszary działań w kontekście rozwoju miasta

My – Poznaniacy

2008

Inwestycje dla
Poznania

2006

Społeczeństwo obywatelskie, zrównoważony rozwój
miasta, rozwój społeczności lokalnych, demokracja
miejska, partycypacja społeczna, demokratyczna kontrola władz

Stowarzyszenie
Chwaliszewo

2009

Rewitalizacja, ochrona zabytków, promocja dzielnicy

Stowarzyszenie
Prawo do Miasta

2013

Społeczeństwo obywatelskie, zrównoważony rozwój
miasta, rozwój społeczności lokalnych, demokracja
miejska, partycypacja społeczna, demokratyczna kontrola władz, rewitalizacja

Stowarzyszenie
Centrum Promocji
Ekorozwoju

2009

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego. Lobbowanie społeczne i polityczne na
rzecz komunikacji miejskiej, pieszej i rowerowej

Stowarzyszenie na
rzecz Ekologicznej
Komunikacji Sekcja
Rowerzystów Miejskich

1998

Promocja publicznych środków komunikacji, promocja
roweru jako środka komunikacji miejskiej, działania na
rzecz ładu przestrzennego, szerzenie wiedzy i świadomości ekologicznej w społeczeństwie, propagowanie
zdrowego i ekologicznego stylu życia

Stowarzyszenie
Piękne Jeżyce

2009

Rewitalizacja, ochrona zabytków, promocja dzielnicy

Stowarzyszenie
Przyjaciół Osiedla
Ławica

2010

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, wspomaganie rozwoju wspólnot
i społeczności lokalnych, wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu, turystyka i krajoznawstwo,
wypoczynek dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie
„Wzgórze Morasko”

2009

Wpieranie procesu uchwalania MPZP dla osiedla
Morasko, harmonijny rozwój osiedla Morasko w Poznaniu, działania na rzecz społeczności osiedla Morasko
w Poznaniu

Stowarzyszenie Zielone Podolany

2007

Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka,
swobód obywatelskich oraz działań wspomagających
rozwój demokracji, rozwój kultury i sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ekologia
i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz
rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, działalność wspomagająca rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
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Nazwa organizacji

Rok powstania
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Główne obszary działań w kontekście rozwoju miasta

Squat Rozbrat

1994

Polityka mieszkaniowa, ekologia, ekologiczny transport
publiczny, działania z zakresu kultury

Stowarzyszenie na
rzecz Ekologicznej
Komunikacji „Mobilny Poznań”

2011

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego, transport miejski

Stowarzyszenie
„Ulepsz Poznań”

2011

Zwiększanie społecznego zaangażowania i współodpowiedzialności za decyzje podejmowane przez władze
miasta, działania edukacyjne i kulturalne, zrównoważony rozwój komunikacji miejskiej, poprawa przestrzeni publicznych w mieście, działania proekologiczne
i ochrona przyrody, rewitalizacja i rozwój przedsiębiorczości

Stowarzyszenie
Kształtowania
i Ochrony Krajobrazu „Silva”

2003

Troska o zachowanie bioróżnorodności środowiska
przyrodniczego Poznania ze szczególnym uwzględnieniem zachodniego klina zieleni, kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców, przeciwdziałanie
pojawiającym się zagrożeniom ekologicznym, działania
na rzecz zrównoważonego rozwoju osiedli mieszkaniowych

Towarzystwo
Miłośników Miasta
Poznania

1947

Prowadzenie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju
miasta Poznania oraz patriotycznego wychowania
młodzieży i wdrażania jej do przyszłej pracy dla dobra
miasta. Szerzenie i pogłębianie wiedzy o Poznaniu

Stowarzyszenie
Ekologiczne „Zielony Strzeszyn”

2006

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego

Stowarzyszenie
„Plac Wolności”

2013

Przywrócenie życia w centrum Poznania, aktywizacja
społeczna na rzez rozwoju miasta, opiniowanie i konsultacje z samorządami i jednostkami miejskimi, kompleksowy rozwój centrum Poznania, zaangażowanie we
wspólne konsultacje miejskich radnych, przedstawicieli
zarządców oraz miejskich jednostek odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo, czystość, transport, zieleń itd.

Stowarzyszenie
Mieszkających nad
Różanym Potokiem

2002

Ochrona interesów i praw członków stowarzyszenia
(posiadaczy domków jednorodzinnych USM Różany
Potok), wzmacnianie więzi społecznej i współdziałanie
w różnych formach samorządności, aktywizacja społeczna, ochrona środowiska naturalnego, zagospodarowanie
miasta i osiedla z zachowaniem ładu przestrzennego

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.bazy.ngo.pl.
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w społecznościowych umacniała pozycję organizacji społecznych w dyskursie publicznym na temat rozwoju miasta. Wybory samorządowe w 2014 r. potwierdziły
społeczne poparcie dla kandydatów na stanowisko prezydenta Miasta Poznania,
wywodzących się z organizacji pozarządowych.
Poznań stanowi istotną na arenie krajowej scenę dla rozwoju nowych inicjatyw społecznych, tzw. „ruchów miejskich”, definiowanych przez Merglera i in.
(2013) jako organizacje nowego typu, niebędące ani częścią tak zwanych „NGOsów”, ani partiami politycznymi. Są to głównie inicjatywy zrzeszające grupy
mieszkańców w celu skuteczniejszego współdecydowania o kształcie przestrzeni
miejskiej. Zorganizowany w Poznaniu w czerwcu 2011 r. I Kongres Ruchów Miejskich wniósł istotny wkład w rozwój idei równego „Prawa do miasta” w Polsce.

5.2. Partycypacja społeczna w zarządzaniu publicznym
w Poznaniu
Jednym z podstawowych elementów współczesnego zarządzania miastem jest
zwiększanie wpływu obywateli na decyzje podejmowane przez samorząd. Jest to
domena najbardziej rozwiniętego modelu funkcjonowania administracji publicznej, określanego mianem Public Governance (patrz rozdz. 2.1). W Poznaniu proces
uspołeczniania zarządzania publicznego rozpoczął się już w latach 90. XX w. wraz
z wprowadzeniem w Polsce pierwszej reformy samorządowej. Szczególnego tempa nabrał jednak dopiero po przystąpieniu Polski do struktur Unii Europejskiej,
gdy nastąpiła zintensyfikowana adaptacja prawa krajowego i lokalnego do europejskich standardów, m.in. w zakresie zarządzania publicznego.
Najważniejsze dokumenty z zakresu zarządzania strategicznego Urzędu Miasta Poznania, do których należą: statut miasta, aktualna i wcześniej obowiązujące
strategie rozwoju, a także akty prawa miejscowego, wyraźnie akcentują znaczenie
partycypacji społecznej w bieżącej działalności Urzędu Miasta oraz w działaniach
perspektywicznych.
Pierwsze zapisy dotyczące możliwości uczestnictwa mieszkańców miasta
w działalności samorządu lokalnego zawarte zostały w „Statucie Miasta Poznania” z 1997 r. W dokumencie tym, stanowiącym zbiór podstawowych przepisów
prawnych, określających ustrój miasta, wskazano, że głównym celem działalności
samorządu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty oraz umożliwienie
pełnego uczestnictwa mieszkańców w jej życiu. Zapis ten, mimo że nie precyzował sposobów włączania obywateli w życie wspólnoty, określał kierunek działań
samorządu. W niezmienionej formie powyższy zapis przeniesiony został do statutów aktualizowanych kolejno w 2003 i 2010 r. W paragrafie 16 obecnie obowiązującego statutu wskazano ponadto ważny instrument z zakresu partycypacji
społecznej, jakim jest inicjatywa uchwałodawcza. Oprócz prezydenta i radnych
miejskich, inicjatywę taką ma każdy mieszkaniec, posiadający czynne prawo wyborcze, którego wniosek poprało co najmniej 5000 innych mieszkańców Poznania. Inicjatywę uchwałodawczą zyskały również osiedla w ramach obszarów swojej działalności.
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Miasto Poznań już od początków lat 90. XX w. realizuje w usystematyzowany
sposób politykę strategiczną na swoim terenie. Pierwsza strategia rozwoju miasta: „Program strategicznego rozwoju miasta” powstała w 1994 r., jednakże na
liście celów i działań strategicznych nie znalazły się żadne działania przyczyniające się do zwiększania zaangażowania społecznego w prace samorządu. Działania
z zakresu partycypacji społecznej w życiu publicznym w dobie wczesnej transformacji ustrojowej w Polsce nie były traktowane priorytetowo.
W uchwalonym w 2005 r. „Planie rozwoju miasta Poznania na lata 2005–2010”
dostrzeżona została potrzeba podjęcia działań ukierunkowanych na wzrost zainteresowania mieszkańców życiem społecznym, gospodarczym i politycznym miasta. Działania polegać miały na zachęceniu społeczeństwa do aktywnego udziału
w działalności samorządu oraz identyfikowania się mieszkańców ze swoim miastem. W ramach priorytetu „Obywatelski Poznań” kluczowym działaniem było systematyczne realizowanie na terenie miasta konsultacji społecznych, dotyczących
istotnych społecznie decyzji podejmowanych przez miasto. Priorytetem samorządu
w zakresie tworzenia lokalnego społeczeństwa obywatelskiego stały się ponadto
szeroko zakrojone działania informacyjne oraz promujące aktywność obywatelską
na terenie miasta. W „Strategii rozwoju miasta Poznania do roku 2030” zagadnienia partycypacji społecznej stanowiły jeden z najważniejszych obszarów działań strategicznych. Już na etapie formułowania misji strategicznej miasta wyraźnie
zaakcentowana została kwestia budowy partnerskiej współpracy między wszystkimi
uczestnikami życia publicznego, tj. władzą, instytucjami publicznymi oraz mieszkańcami. Zgodnie z zapisami misji strategicznej odpowiedzialność za rozwój Poznania
spoczywać powinna na wszystkich poziomach działalności samorządu. W tym celu
samorząd ma stwarzać warunki do rozwoju kapitału społecznego, który ma bezpośredni wpływ na powodzenie wszelkich działań oddolnych i jakość procesu partycypacji społecznej w działalności samorządu lokalnego. W aktualnie obowiązującej „Strategii rozwoju miasta Poznania 2020+” (2017) duże znaczenie partycypacji społecznej
dla rozwoju przełożyło się na umieszczenie jej w ramach jednego z pięciu priorytetów
strategicznych pn. „Wspólnotowość i dialog społeczny”.
„Strategia rozwoju miasta Poznania 2020+” precyzyjnie formułuje konkretne działania strategiczne, których celem jest systematyczne zwiększanie zaangażowania społeczeństwa w działania samorządu lokalnego. W ramach kierunku
interwencji „Zwiększenie współuczestnictwa mieszkańców w życiu miasta” sformułowane zostały poniższe działania strategiczne:
1. Podniesienie poziomu współuczestnictwa społecznego we wszystkich inicjatywach – rozbudowa obywatelskości.
2. Aktywne uczestniczenie w budowaniu kapitału społecznego poprzez dobrowolne dzielenie się ze społecznością lokalną posiadaną wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami.
3. Wprowadzenie oddolnych procesów innowacji społecznej w rozwiązywaniu
problemów miasta.
4. Rozwój idei samorządowej i wzmocnienie identyfikacji z miastem.
Znaczenie konsultacji społecznych, jako kluczowego elementu procesu partycypacji społecznej, wspierającego prace administracji samorządowej w Poznaniu
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znajduje swój wyraz w zapisach prawa miejscowego. Działania władz Poznania
w dziedzinie zwiększania liczby i zakresu konsultacji społecznych w sprawach ważnych dla miasta pierwsza regulowała uchwała nr LXXXIII/960/2002 Rady Miasta
Poznania z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Poznania. W dokumencie określono po raz pierwszy
zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawach istotnych dla
jego rozwoju. Podstawą prawną dla tego typu działań stał się art. 5 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 nr 142, poz. 1591), stanowiący, że: „(…) w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być
przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy. Zasady i tryb
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy”.
Ww. uchwała odnosiła się w sposób ogólny do celów i sposobów realizacji
procesu konsultacji społecznych oraz zakresu tematycznego, którego mają dotyczyć. Głównym celem przeprowadzania konsultacji było zbieranie opinii mieszkańców w określonej sprawie. W szczególności miało to polegać na wyrażeniu
opinii i składaniu uwag do spraw będących przedmiotem konsultacji, udzieleniu
odpowiedzi na postawione pytania oraz wyborze jednego z rozwiązań zaproponowanych przez organizatorów konsultacji. W zależności od tematu konsultacji
ich charakter mógł być ogólnomiejski lub typowo lokalny. Na podstawie zapisów przytoczonej uchwały konsultacje mogły przeprowadzać, w zależności od
potrzeb, rady osiedli na administrowanych przez nie terenach, powiadamiając
wcześniej o takim zamiarze Radę Miasta Poznania.
Obecnie obowiązująca uchwała nr XLVIII/844/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych na terenie miasta jest aktualizacją wcześniejszych uchwał z 2002
i 2010, 2016 r. Uchwała ta precyzuje zakres i przedmiot organizowanych na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych. Zgodnie z paragrafem 2 uchwały
celem realizowanych konsultacji jest:
• włączenie mieszkańców w proces zarządzania miastem,
• poznanie opinii mieszkańców na temat poddanej konsultacjom sprawy,
• maksymalizacja efektywności i trafności procesów decyzyjnych,
• pozyskanie społecznego zrozumienia i akceptacji dla projektowanych rozwiązań,
• budowanie społeczeństwa obywatelskiego.
Konsultacje powinny odbywać się na jak najwcześniejszym etapie planowania
lub tworzenia projektów dokumentów w celu wykorzystania opinii mieszkańców
przy podejmowaniu decyzji. W myśl uchwały Prezydent Poznania przeprowadza
konsultacje społeczne z własnej inicjatywy lub Rady Miasta, ale także, co stanowi
novum, na wniosek 2000 mieszkańców miasta. Może natomiast przeprowadzić
konsultacje na wniosek 500 mieszkańców oraz na wniosek osiedla, poparty przez
co najmniej 50 mieszkańców.
Szczególnie istotną grupą dokumentów mogących podlegać konsultacjom
społecznym są wszelkie dokumenty z zakresu zagospodarowania przestrzennego.
Ponadto w uchwale zaproponowano możliwe do wykorzystania formy konsultacji, takie jak: zebrania przedstawicieli Urzędu Miasta z mieszkańcami, opinie
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przekazywane pisemnie lub poprzez miejskie forum internetowe funkcjonujące
na oficjalnej stronie internetowej miasta (www.poznan.pl), ankiety elektroniczne,
wiadomości wysyłane pocztą internetową, badania fokusowe, ankiety telefoniczne i pisemne, sondaże, warsztaty, spacery badawcze, panele obywatelskie i inne.
Kolejnym istotnym dokumentem w zakresie uspołeczniania zarządzania miastem jest obowiązujące zarządzenie nr 532/2013/P Prezydenta Miasta Poznania
z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzania konsultacji
społecznych przez biura, wydziały oraz jednostki organizacyjne Urzędu Miasta
Poznania. Na mocy niniejszego zarządzenia odpowiedzialność za koordynację
działań z zakresu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz
wspierania poszczególnych wydziałów, biur i jednostek organizacyjnych Urzędu
Miasta Poznania spoczęła na biurze prezydenta.
Zarządzenie wskazuje bardzo precyzyjnie na procedury, które muszą zostać
spełnione każdorazowo przez określonych w myśl zarządzenia „właścicieli konsultacji” – czyli osoby reprezentujące poszczególne jednostki miejskie odpowiadające za prawidłowe przygotowanie i realizację konsultacji. Do ich obowiązku
należy przygotowanie planu konsultacji, zawierającego: podstawowe informacje
o ich temacie, określenie grup docelowych, najważniejsze pytania i problemy dotyczące tematu konsultacji, harmonogram oraz formę ich podsumowania. Każdo
razowo po przeprowadzonych konsultacjach opracowywany jest raport z ich przebiegu, który ostatecznie jest publikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta,
oraz dokonana zostaje ewaluacja konsultacji zarówno pod kątem założeń całego
procesu, jak i jego przebiegu.
Realizowane w Poznaniu konsultacje społeczne w sprawach istotnych dla rozwoju miasta przeprowadzane są przy użyciu różnych form. Z jednej strony są to
tradycyjne spotkania bezpośrednie, a z drugiej – coraz częściej wykorzystywane
nowatorskie w skali kraju rozwiązania. Niewątpliwie uwagę zwraca duża ilość
stosowanych w Poznaniu metod konsultacyjnych, które zaprezentowane zostały
w tabeli 11. Próba ich klasyfikacji i oceny z punktu widzenia wpływu na podejmowane decyzje publiczne podjęta została przez Nowaka oraz Perską (2013).
Najczęściej realizowaną w Poznaniu formą konsultacji społecznych są spotkania bezpośrednie z mieszkańcami. Organizowane są one niemal we wszystkich
najistotniejszych sprawach związanych z funkcjonowaniem miasta. Bardziej nowatorskie formy, do których zaliczyć należy np. sondaż deliberatywny, sąd obywatelski czy referendum lokalne w sprawach zagospodarowania przestrzennego,
wykorzystywane są incydentalnie, w szczególności gdy sytuacja wymaga wyjątkowej uwagi i ostrożności w podejmowaniu decyzji publicznych.
Działania na rzecz partycypacji społecznej w procesach dotyczących wieloaspektowego rozwoju Poznania wynikają w dużym stopniu z realizacji polityki
w dziedzinie stopniowego zwiększania udziału społeczeństwa w pracach samorządu. Aktywność miasta Poznania w podejmowaniu przedsięwzięć z zakresu
partycypacji społecznej w procesach rozwojowych jest w znacznej mierze spójna
z przyjętymi kierunkami strategicznego zarządzania miastem. Regulacje odnoszące się do partycypacji społecznej w Poznaniu, wynikające zarówno z zapisów
polityk miejskich, prawa lokalnego, jak i działań praktycznych, powodują, że
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Tabela 11. Formy konsultacji społecznych wykorzystywane w Poznaniu w sprawach istotnych dla rozwoju miasta (wg stanu na 2015 r.)
Forma
konsultacji
Spotkania
bezpośrednie

Obszar
Cel konsultacji
tematyczny
wszystkie obszary –– informacyjny
funkcjonowania
miasta

Budżet
partycypacyjny

budżet miasta

Głosowanie
mieszkańców

planowanie
przestrzenne

Sąd
obywatelski

planowanie
przestrzenne

Sondaż
deliberatywny

planowanie
przestrzenne,
handel, sport/
rekreacja, budżet
miasta
wybrane obszary
funkcjonowania
miasta
wybrane obszary
funkcjonowania
miasta

Ankieta
audytoryjna
Kawiarenka
Obywatelska

–– informacyjny
–– wyniki wiążące
samorząd
w podejmowaniu
decyzji
–– informacyjny
–– rekomendacja
dla decyzji
planistycznych
–– informacyjny
–– rekomendacja
dla decyzji
planistycznych
–– informacyjny
–– rekomendacje dla
przyszłych decyzji
samorządu

Przykład konsultacji
–– konsultacje wszystkich
MPZP
–– konsultacje studium
–– inne dotyczące zagadnień transportu, spraw
społecznych i innych
–– budżet partycypacyjny

–– w sprawie rozbudowy
fabryki VW

–– w sprawie
ul. Umultowskiej

–– w sprawie zagospodarowania stadionu im.
Edmunda Szyca
–– w sprawie wykorzystania
stadionu miejskiego

–– pozyskanie
informacji
–– informacyjny
–– edukacyjny

–– cykliczne spotkania
przedstawicieli miasta
ze społecznością lokalną

Źródło: opracowanie własne na podstawie Nowak, Perska (2013).

Poznań wyróżnia się w tym zakresie na tle innych miast w Polsce. Dokonany
chronologiczny przegląd dokumentów, traktujących o włączaniu społeczeństwa
w realizowane przez samorząd zadania publiczne, wskazuje, że zagadnienie partycypacji społecznej zyskuje w Poznaniu w ostatnich kilku latach coraz większe
znaczenie. Z jednej strony jest to efekt wzrastających oczekiwań społecznych,
a z drugiej rozwijającej się świadomości władz publicznych, traktujących coraz
częściej społeczność lokalną jako głównego partnera działań samorządowych. Nie
bez znaczenia pozostaje także wpływ międzynarodowych i krajowych uregulowań prawnych i pozaprawnych w zakresie potrzeby i obowiązku włączania społeczeństwa w działalność samorządów lokalnych.
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5.3. Procedura sporządzania miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego w Poznaniu
Zwiększająca się otwartość władz miasta Poznania na nowe formy angażowania
społeczeństwa w sprawy publiczne znalazła swój wyraz m.in. w jedynej funkcjonującej jak do tej pory w Polsce inicjatywie rozbudowanego procesu konsultacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W prezentowanym
rozdziale scharakteryzowano funkcjonujący w Poznaniu model partycypacji
społecznej w procesie opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, oparty na organizacji dodatkowych, wykraczających poza
zapisy ustawy planistycznej, konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta.
Przedstawione zostały najważniejsze uwarunkowania organizacyjno-prawne
całego procesu konsultacyjnego. Poza tym w rozdziale omówiono wykorzystywane przez samorząd miasta Poznania metody konsultacyjne w procesach
planistycznych, które niejednokrotnie stanowią formę działań pilotażowanych
(eksperymentalnych) na tle kraju. Mowa o sondażu deliberatywnym, sądzie
obywatelskim, a także referendum lokalnym dotyczącym kwestii zagospodarowania przestrzennego.
Poznań, jako jedno z nielicznych miast w Polsce, wdrożył własne, autorskie
mechanizmy konsultacji społecznych MPZP, które od 2007 r. stanowią stały element miejskiej procedury planistycznej. Poznański model partycypacji społecznej
opiera się na organizacji dodatkowych (pozaustawowych) konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta, które wpisane są na stałe w procedurę opracowywania każdego sporządzanego w mieście miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Pierwotnie działania te realizowane były przez samorząd miasta Poznania
w sposób spontaniczny i nie były uregulowane prawnie poprzez żadne akty prawa miejscowego. Dopiero zarządzenie nr 86/2013/P Prezydenta Miasta Poznania
z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie przeprowadzania na terenie Poznania konsultacji społecznych, dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów znajdujących się w granicach administracyjnych miasta
Poznania, oficjalnie uregulowały tę kwestię. Zgodnie z zapisami niniejszego zarządzenia ustawowa procedura planistyczna została rozszerzona o dwa dodatkowe etapy konsultacji bezpośrednich z mieszkańcami miasta.
Jak wykazuje realizowana na podstawie zapisów ustawy praktyka planistyczna, wgląd w projekt sporządzanego planu oraz wyrażenie przez mieszkańców
opinii, uwag i poglądów na jego temat możliwe jest wyłącznie na etapie publicznego wyłożenia projektu planu, co – jak zauważa Parysek (2010) – jest całkowicie niewystarczające z punktu widzenia zaangażowania społecznego. Dostęp do
informacji publicznej w tym zakresie jest dla mieszkańców znacznie utrudniony,
mimo obowiązującej od 2001 r. ustawy o dostępie do informacji publicznej, która
z jednej strony określiła, że każda informacja publiczna winna być udostępniania
na zasadach i w trybie określonym w ustawie, a z drugiej wskazała, że wyrażenie
zdania na temat zapisów planu miejscowego możliwe jest jedynie na etapie wyłożenia planu do publicznego wglądu.
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Pozaustawowe konsultacje społeczne miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego w Poznaniu stanowią zatem uzupełnienie ustawowej procedury
planistycznej, na podstawie której fizyczny udział mieszkańców w procesie sporządzania planu możliwy jest dopiero na etapie dyskusji publicznej. Z punktu
widzenia przyjętego w Poznaniu modelu konsultacyjnego, dyskusja publiczna nad
projektem planu stanowi dopiero trzeci etap konsultacji tego samego projektu
planu. Na rycinie 9 przedstawiono schemat procedury planistycznej, ze wskazaniem etapów pozaustawowych konsultacji społecznych realizowanych przez
Urząd Miasta Poznania i Miejską Pracownię Urbanistyczną.
Pierwszy etap konsultacji społecznych odbywa się po publicznym ogłoszeniu
informacji o podjęciu przez Radę Miasta Poznania uchwały o przystąpieniu do
sporządzania planu miejscowego. Ma to miejsce jeszcze przed formalnym terminem składania wniosków do projektu planu przez zainteresowane strony. Pierwsze konsultacje społeczne przeprowadzane są na terenie lub w okolicy uchwalanego planu, najczęściej w znanych społeczności lokalnej miejscach, takich
jak świetlice, salki osiedlowe, szkoły czy przedszkola. Za stronę organizacyjną
oraz moderowanie spotkania odpowiedzialny jest gabinet prezydenta – główny
organizator wszystkich przeprowadzanych w Poznaniu konsultacji społecznych
z mieszkańcami w sprawach ważnych dla rozwoju miasta. Strona merytoryczna spoczywa natomiast na przedstawicielach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
– planistach, wykonujących konkretne opracowania planistyczne. W organizację spotkań angażowane są również stosowne rady osiedlowe, które z uwagi na
miejsce spotkań pełnią rolę ich gospodarzy. Pierwsze spotkanie konsultacyjne ma
przede wszystkim charakter informacyjny, dlatego pracownicy Miejskiej Pracowni Urbanistycznej wyjaśniają dokładnie cele przystąpienia do sporządzania planu.

Ryc. 9. Procedura sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
w Poznaniu, rozbudowana o pozaustawowe konsultacje społeczne

Źródło: opracowanie własne na podstawie zarządzenia nr 86/2013/P Prezydenta Miasta Poznania
z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie przeprowadzania na terenie Poznania konsultacji społecznych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Poznania.
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Podczas multimedialnej prezentacji przedstawiane są dokładne granice obszaru objętego planem, stosowne zapisy studium uwarunkowań dotyczące przeznaczenia terenu oraz występujące na wskazanym obszarze najważniejsze konflikty
przestrzenne lub społeczne.
W trakcie pierwszego spotkania konsultacyjnego nie jest jeszcze prezentowany ani projekt planu miejscowego, ani jakakolwiek skonkretyzowana koncepcja
zagospodarowania terenu. Etap ten ma w dużym stopniu wymiar edukacyjny i informacyjny. Uczestnicy zapoznani zostają z obowiązującą procedurą uchwalania
planów miejscowych w mieście, najważniejszymi pojęciami z zakresu planowania przestrzennego oraz prac jednostek miejskich, odpowiedzialnych za realizację polityki przestrzennej na terenie miasta. Kluczowym elementem pierwszego
spotkania konsultacyjnego jest dyskusja, w czasie której uczestnicy mają swobodną możliwość wyrażenia swojej opinii, skomentowania lub wniesienia wolnego wniosku. Wyniki dyskusji stanowią niejednokrotnie cenną informację dla
planistów, przygotowujących miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Pozyskują oni w ten sposób niezmiernie cenną wiedzę o oczekiwaniach społeczności lokalnej w zakresie zagospodarowania najbliższego jej miejsca zamieszkania, występujących problemach przestrzennych oraz szeregu konfliktów niezauważalnych przez osoby z zewnątrz. Na koniec każdego spotkania organizatorzy
zachęcają uczestników do składania przez wszystkich zainteresowanych pisemnych wniosków do sporządzanego projektu planu.

Ryc. 10. Zadania oraz funkcje poszczególnych etapów konsultacji społecznych w ramach
procedury opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
w Poznaniu
Źródło: opracowanie własne.
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Drugi etap pozaustawowych konsultacji społecznych w procesie sporządzania
planów miejscowych w Poznaniu ma miejsce po opiniowaniu wewnętrznym projektu, a jeszcze przed opiniowaniem i uzgadnianiem z jednostkami zewnętrznymi. W ramach spotkania, które przeprowadzane jest na terenie objętym uchwalanym planem, po raz pierwszy prezentowany jest przybyłym uczestnikom projekt
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Szczegółowo omówione
zostają przez planistów wszystkie zapisy planu, zastosowane w nim rozwiązania,
przeznaczenie i funkcje terenów. Podobnie jak w pierwszym etapie, wyjaśniane są
wszystkie kwestie proceduralne, związane ze sporządzaniem dokumentów planistycznych w Poznaniu. Istotnym elementem spotkania jest dyskusja uczestników
nad założeniami projektu planu, która moderowana jest przez przedstawicieli gabinetu prezydenta miasta Poznania.
Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 532/2013/P z 2013 r.
w sprawie określenia zasad przeprowadzania konsultacji społecznych przez biura, wydziały oraz jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Poznania, informacja
o organizowanych spotkaniach konsultacyjnych zamieszczana jest na oficjalnej
stronie internetowej urzędu, nie później niż na 10 dni przed terminem konsultacji. Ponadto informacja ta zamieszczana jest na stronie internetowej Miejskiej
Pracowni Urbanistycznej, stronach rad osiedli, a także stanowi niejednokrotnie
przedmiot lokalnych doniesień medialnych. Dodatkowo rady osiedli w ramach
współpracy z Urzędem Miasta Poznania otrzymują plakaty informujące o terminie i miejscu konsultacji, które winny we własnym zakresie rozdystrybuować na
terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Każde
spotkanie konsultacyjne, zarówno w pierwszym, jak i drugim etapie, jest rejestrowane przez pracowników gabinetu prezydenta.
Wprowadzenie do powszechnego systemu planowania przestrzennego w Poznaniu dodatkowych, pozaustawowych konsultacji społecznych stanowi duże wyzwanie organizacyjne, wymagające zaangażowania i skoordynowania prac odpowiednich wydziałów Urzędu Miasta Poznania, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
oraz rad osiedli.
Procedura konsultacyjna realizowana w Poznaniu stanowi swoistego
rodzaju płaszczyznę informacyjną oraz
platformę wymiany poglądów pomiędzy różnymi grupami interesariuszy,
uczestniczącymi w procesach rozwojowych w mieście. Stosowane już od
kilku lat konsultacje społeczne, wpisały się na stałe w miejski krajobraz
publicznej dyskusji w sferze planowaFot. 1. Dyskusja w trakcie pierwszego etania przestrzennego. Zgodnie z założepu konsultacji społecznych dla sporząniem modelowy proces sporządzania
dzanego MPZP „Pokrzywno Wschód”
MPZP w Poznaniu przyczynia się do
w Poznaniu (2013, Szkoła Podstawowa
zmniejszenia liczny zmian w projeknr 56 w Poznaniu)
cie planu w toku jego procedowania,
Źródło: archiwum fotograficzne autora.
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zmniejszenia ilości konfliktów i szybszego uchwalenia planu. Na rycinie 11 zaprezentowane zostały dwa scenariusze procesu planistycznego:
1. Aktualnie funkcjonujący w Polsce (kolor czerwony), bazujący tylko na zapisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r.
2. Poznański (kolor niebieski), możliwy do osiągnięcia m.in. dzięki wprowadzeniu dodatkowych konsultacji pozaustawowych.
Przyjęta przez miasto Poznań strategia zwiększenia liczby spotkań konsultacyjnych w procesie uchwalania każdego planu zagospodarowania przestrzennego,
w swoim założeniu ma przede wszystkim na celu (Kaczmarek, Wójcicki 2015):
1. Zwiększenie wiedzy wśród mieszkańców miasta w zakresie ogólnych zasad
planowania i zagospodarowania przestrzennego, ze wskazaniem praw i obowiązków jednostki w procesie planistycznym.
2. Informowanie społeczności lokalnej, zamieszkującej dany obszar, o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(etap I) oraz prezentację wstępnego projektu planu (etap II) w najbliższym dla
niej miejscu zamieszkania.
3. Skrócenie dystansu pomiędzy Urzędem Miasta Poznania a mieszkańcami danego obszaru oraz budowanie wzajemnego zaufania i pozytywnych, partnerskich relacji jako płaszczyzny współpracy.
4. Zebranie opinii, uwag, zastrzeżeń od osób, instytucji zaangażowanych w proces konsultacyjny w celu opracowania projektu planu satysfakcjonującego jak
największą grupę uczestników.

Ryc. 11. Proces konsultacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Poznaniu na tle ustawowej procedury planistycznej
Źródło: opracowanie własne na podstawie niepublikowanych materiałów z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.
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5. Wyeliminowanie na wczesnym etapie procedury jak największej liczby konfliktów społecznych i przestrzennych, mogących mieć negatywny wpływ na
dalszy przebieg prac planistycznych.
6. Uzyskanie społecznej akceptacji MPZP na jak najwcześniejszym etapie procedury planistycznej, najlepiej przed etapem ustawowego wyłożenia projektu do
publicznego wglądu.
7. Przekonanie uczestników spotkania o zasadności wprowadzenia specjalistycznych rozwiązań projektowych, co do których nie wszyscy uczestnicy są w pełni przekonani.
8. Wyeliminowanie często występujących agresywnych zachowań uczestników
dyskusji publicznej, wynikających z poczucia braku wysłuchania strony społecznej.
9. Identyfikację i dotarcie do działających na obszarze uchwalanego planu grup
interesów.
10. Skrócenie czasu uchwalenia planu miejscowego, a przez to obniżenie kosztów sporządzenia planu.
11. Zmniejszenie ryzyka konieczności wznowienia procedur, co może mieć miejsce w wyniku wprowadzenia znaczących zmian w projekcie planu na etapie
wyłożenia planu do publicznego wglądu.
Oprócz realizowanych w Poznaniu rozszerzonych konsultacji społecznych
w procesie uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
na uwagę zasługują kilkakrotnie wykorzystane przez władze miasta Poznania,
a rzadko stosowane w Polsce, nowatorskie formy partycypacji społecznej. Są nimi
sondaż deliberatywny, sąd obywatelski oraz referendum lokalne. Formy te są wykorzystywane w wielu obszarach dyskusji publicznej, w tym coraz częściej także
w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W kontekście planowania przestrzennego zastosowanie opisanych metod miało do tej pory charakter jednorazowy i związane było z rozstrzygnięciem ważnych
dla miasta decyzji przestrzennych.
Z uwagi na duży stopień złożoności
zagadnień przestrzenno-funkcjonalnych i społecznych, występujących
na danym obszarze miasta, celem
wykorzystania dodatkowych metod
partycypacji społecznej jest wsparcie w podjęciu ostatecznej, wiążącej
decyzji przez władze miasta. Wyniki
konsultacji przy użyciu nowatorskich
metod stanowiły bezpośrednią rekomendację dla władz Poznania w zaFot. 2. Sąd obywatelski w sprawie spornekresie opracowania przyszłych planów
go fragmentu ul. Umultowskiej w Pozagospodarowania przestrzennego dla
znaniu (2011, Sala Sesyjna Urzędu
obszarów objętych dyskusją. W tabeli
Miasta Poznania)
12 przedstawiono najważniejsze inŹródło: strona internetowa miasta Poznania:
formacje związane z wykorzystaniem
www.poznan.pl.
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Tabela 12. Charakterystyka stosowanych form partycypacji społecznej, wykorzystanych
w procesie uchwalania MPZP w Poznaniu
Rola metody przy
Obszar
Przedmiot konsultacji
sporządzaniu MPZP
Sondaż
25.05.2012 r. stadion im.
zagospodarowanie terewspomadeliberatywny
Edmunda Szyca nów po niefunkcjonującym gająca
stadionie oraz jego najbliższego otoczenia
wspomaSąd
13.12.2011 r. fragment ul.
wskazanie wariantu
obywatelski
Umultowskiej
przebiegu fragmentu ul.
gająca
Umultowskiej, stanowiącej
element planu miejscowego „Morasko–Radojewo–
Umultowo”
Referendum
12.05.2013 r. rozbudowa
zamknięcie ul. Smołdziwspomalokalne
fabryki samonowskiej w celu umożligająca
chodów VW
wienia rozbudowy fabryki
VW w Poznaniu
Forma
partycypacji

Data organizacji spotkania

Źródło: opracowanie własne.

metod partycypacyjnych w sprawach dotyczących zagospodarowania przestrzennego w Poznaniu.
Zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi w zakresie planowania przestrzennego wszystkie stosowane pozaustawowe formy konsultacji społecznych stanowią
jedynie dodatkowy głos w debacie dotyczącej zagospodarowania przestrzeni miasta. Wyniki konsultacji uzyskane przy wykorzystaniu okazjonalnie stosowanych
metod partycypacji społecznej nie były wiążące prawnie, a stanowiły jedynie rekomendacje dla przyszłych decyzji prezydenta i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
w przygotowaniu planów zagospodarowania przestrzennego dla ww. terenów.

5.4. Sytuacja planistyczna Poznania
Planowanie przestrzenne to jeden z obszarów działalności samorządu terytorialnego, w którym wyraźnie uwidaczniają się zróżnicowane interesy poszczególnych
grup uczestników procesu planistycznego. Zliberalizowana polityka samorządów
lokalnych w dziedzinie planowania przestrzennego, w szczególności w dobie
wczesnej transformacji ustrojowej, przyczyniła się w sposób znaczący do potęgowania zjawisk konfliktowych. Rozwój gospodarczy i przestrzenny, który zyskał
na intensywności w szczególności po przystąpieniu Polski do struktur Unii Europejskiej, unaocznił skalę działań inwestycyjnych i pilną potrzebę regulacji w obszarze planowania przestrzennego. Gwarancją harmonijnego i zrównoważonego
rozwoju przestrzennego polskich miast jest sporządzanie najważniejszych dokumentów planistycznych, tj. studium oraz MPZP. Mimo dyskusyjnej skuteczności
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Tabela 13. Udział powierzchni obowiązujących oraz sporządzanych MPZP w największych
miastach Polski w 2015 r.
Miasto
Poznań
Gdańsk
Wrocław
Kraków
Toruń
Bydgoszcz
Katowice
Łódź

% pokrycia planami całkowitej
powierzchni miasta
41
64
55
47,2
44,9
34
27
7,6

% pokrycia projektami planów
całkowitej powierzchni miasta
28
4
7,7
4,4
8,5
8
b.d.
24

Źródło: Śleszyński i in. (2015).

obowiązujących obecnie instrumentów planistycznych w zakresie kreowania ładu
przestrzennego, są one jedynym jego gwarantem (Zachariasz, Nelicki 2008).
Miasto Poznań na tle największych miast w Polsce charakteryzuje się relatywnie wysokim zaawansowaniem prac planistycznych nad opracowywaniem planów
miejscowych. 41% powierzchni miasta pokryte jest obowiązującymi planami
miejscowymi, natomiast dla 28% powierzchni miasta Poznania sporządzane są

Ryc. 12. Liczba planów miejscowych w Poznaniu w podziale na dominujący charakter zabudowy
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MPU w Poznaniu.
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Ryc. 13. Liczba uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
z uwagi na charakteru planu
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MPU w Poznaniu.

Ryc. 14. Łączna powierzchnia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
w Poznaniu w podziale na dominujący charakter planu (ha)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MPU w Poznaniu.
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nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (wg stanu na październik 2015 r.). Tak intensyfikowane prace bezpośrednio przekładają się na skalę
działań planistycznych, a co za tym idzie – działań partycypacyjnych.
Jak wynika z raportu Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
PAN (Śleszyński i in. 2015), największa dynamika prac w zakresie sporządzania
planów miejscowych uwidacznia się przede wszystkim w dużych miastach wojewódzkich. Jak wskazują dane w tabeli 13, Poznań wyróżnia największa dynamika
prac nad nowymi planami.
Zgodnie z przyjętym w niniejszej pracy zakresem czasowym w latach 2006–
2015 w Poznaniu uchwalone zostały 142 miejscowe plany zagospodarowania

Ryc. 15. Rozkład przestrzenny miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
w Poznaniu z uwagi na dominujący charakter zabudowy
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MPU w Poznaniu (2015).
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Ryc. 16. Rozkład przestrzenny miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
w Poznaniu z uwagi na charakter planów
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MPU w Poznaniu (2015).

przestrzennego, co stanowiło 76% wszystkich planów obowiązujących na obszarze miasta. Analizowane plany podzielone zostały na dwie zasadnicze kategorie
ze względu na:
1. dominującą formę istniejącej zabudowy,
2. charakter i funkcję planu.
Podział planów z uwagi na dominującą formę zabudowy pokazano na rycinie
12. Największą grupę planów miejscowych stanowiły plany sporządzane dla terenów zabudowy jednorodzinnej (44). Zgodnie z polityką przestrzenną Poznania
szczególnej ochronie podlega klinowo-pierścieniowy charakter obszarów zielonych. W związku z powyższym liczba uchwalonych planów dla klinów zieleni
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oraz terenów parkowych w latach 2006–2015 była równie wysoka i wyniosła 35
opracowań. Dla pozostałych dominujących form zabudowy liczba uchwalonych
planów kształtowała się na podobnym poziomie: zabudowa wielkogabarytowa,
halowa (16), zabudowa śródmiejska (15), tereny niezabudowane (13), zabudowa
blokowa (12).
Analizowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego podzielone
zostały ponadto na trzy kategorie:
1. Plany inwestycyjne – dotyczące zasadniczo terenów niezabudowanych, na których planowane są nowe inwestycje.
2. Plany regulacyjne – dotyczące terenów zabudowanych, gdzie istnieje potrzeba
uporządkowania istniejącej i nowo powstającej zabudowy.
3. Plany ochronne – przeważnie wprowadzające zakaz lub ograniczenia dla zabudowy w celu zachowania cennych walorów przestrzeni.
W ramach każdej kategorii uszczegółowiona została funkcja planu, która zgodna jest z nomenklaturą przyjętą przez Miejską Pracownię Urbanistyczną. W badanym okresie na obszarze miasta Poznania największą grupę uchwalonych planów
stanowiły te o charakterze regulacyjnym. W przeważającym stopniu były to plany
dotyczące zabudowy jednorodzinnej (26 planów), usługowej (15), wielorodzinnej (10) oraz zabudowy o funkcji mieszanej (17). Liczba planów inwestycyjnych
i ochronnych wyniosła odpowiednio 40 oraz 34.
Największą łączną powierzchnię uchwalonych planów miejscowych w Poznaniu w latach 2006–2015 obejmowały plany ochronne. Pokryły one blisko 5000 ha.
Tak znaczna różnica w łącznej powierzchni planów ochronnych nad regulacyjnymi i inwestycyjnymi wynika z dużej powierzchni obszarów zielonych, zwłaszcza
klinów zieleni. Zaprezentowany podział sporządzanych w Poznaniu MPZP posłuży w dalszej części pracy do analiz formalnych procedur partycypacji społecznej
w procesie planistycznym (rozdz. 7).

6. Aktywność społeczna mieszkańców
Poznania w procesie planowania
przestrzennego
Podstawowym elementem warunkującym skuteczność procesu partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym jest aktywność mieszkańców miasta w różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego. Planowanie przestrzenne nie jest
zagadnieniem, które budzi powszechne zainteresowanie mieszkańców miasta,
gdyż w celu jego zrozumienia potrzebna jest wiedza z różnych dziedzin specjalistycznych (Matejczyk 2011). Posiadana wiedza przez mieszkańców Poznania
w kwestiach związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym
może mieć przełożenie na ogólną aktywność i włączenie się w proces partycypacji
społecznej. Wiedza ta dotyczy m.in.:
• różnych aspektów rozwoju miasta, a przede wszystkim jego zagospodarowania przestrzennego,
• realizowanych na jego terenie inwestycji,
• rozwoju swojego najbliższego miejsca zamieszkania,
• procedur administracyjnych w procesie planowania przestrzennego.
Zaangażowanie społeczne w życie dzielnicy lub osiedla przejawia się w różnoraki sposób, m.in. poprzez udział mieszkańców w zebraniach lokalnych, dotyczących zarówno planowania przestrzennego, jak i innych ważnych spraw z punktu
widzenia życia dzielnicy/osiedla.
Zasadniczym celem niniejszego rozdziału jest próba określenia aktywności
mieszkańców miasta Poznania w obszarze zagospodarowania przestrzennego
w odniesieniu zarówno do miejsca swojego zamieszkania, jak i całego miasta.
W wyniku przeprowadzonych badań ankietowych wśród mieszkańców wybranych osiedli w Poznaniu możliwe stało się wykazanie postaw, oczekiwań i preferencji społecznych w odniesieniu do poniższych zagadnień, dotyczących planowania przestrzennego:
1. Zaangażowanie mieszkańców w życie osiedla/dzielnicy.
2. Znajomość zagadnień i procedur planistycznych wśród mieszkańców.
3. Udział w konsultacjach społecznych organizowanych na terenie miasta, w tym
głównie udział w konsultacjach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
4. Określenie preferencji mieszkańców w zakresie wykorzystania nowych form
partycypacji społecznej w kwestiach planistycznych.
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Tabela 14. Rozkład przestrzenny badania ankietowego, zrealizowanego na obszarze wybranych osiedli w Poznaniu
Nazwa uchwalanego
Etap
planu

Charakter
planu

Przeważający charakter
zabudowy

Liczba respondentów

Osiedle Zwycięstwa
III
Osiedle Orła Białego
I
Osiedle Piastowskie
I
Park Cytadela
I
Sołacz część A i D
II
Grunwald część A
II
Jeżyce północ
I
Śródka
Po II
Jasna Rola
I
Morasko Centrum
I, II

regulacyjny
regulacyjny
regulacyjny
ochronny
regulacyjny
regulacyjny
regulacyjny
regulacyjny
inwestycyjny
regulacyjny

zabudowa wielkopłytowa
zabudowa wielkopłytowa
zabudowa wielkopłytowa
tereny parkowe
zabudowa jednorodzinna
zabudowa jednorodzinna
zabudowa mieszana
zabudowa śródmiejska
zabudowa wielkopłytowa
zabudowa jednorodzinna
Łącznie:

50
50
50
80
80
80
50
50
50
20
560

Źródło: opracowanie własne.

Badaniem objęci zostali mieszkańcy 10 osiedli mieszkaniowych Poznania, dla
których w okresie realizacji badania sporządzany był miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub procedura planistyczna została zakończona i plan
miejscowy uchwalony został decyzją Rady Miasta Poznania. Badanie ankietowe
realizowane było w okresie od 1 września 2013 r. do 15 października 2013 r.
W tym czasie przebadano łącznie 560 osób. Charakterystykę obszaru badań ankietowych przedstawiono w tabeli 14, natomiast ich przestrzenne rozmieszczenie na rycinie 17.
Zasadniczym kryterium klasyfikacji i wyboru obszarów badań była lokalizacja
w strukturze miasta, forma zabudowy oraz funkcja uchwalanego (lub uchwalonego) planu. Prezentowane w niniejszym rozdziale wyniki badań odnoszą się zatem
do poniższych 4 typów obszarów:
1. Zabudowa wielkopłytowa. Do tej kategorii zaliczone zostały trzy osiedla modernistyczne: osiedle Zwycięstwa, osiedle Orła Białego oraz osiedle Piastow-

Fot. 3. Osiedle Zwycięstwa

Źródło: archiwum fotograficzne autora.

Fot. 4. Osiedle Orła Białego

Źródło: archiwum fotograficzne autora.
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skie. Wszystkie osiedla powstały w drugiej połowie XX w. i cechuje je wysoka,
wielokondygnacyjna zabudowa oraz duża gęstość zaludnienia. Osiedla te zlokalizowane zostały poza obszarem ścisłego centrum miasta, przy jednoczesnym dobrym skomunikowaniu z centrum.
2. Zabudowa jednorodzinna. Dominującą formą zabudowy jest tu zabudowa jednorodzinna, względnie wielorodzinna. Osiedla te w przeważającym stopniu
mają charakter willowy z bliskim sąsiedztwem obszarów zielonych, istotnych

Fot. 5. Zabudowa willowa Starego Grunwaldu

Fot. 6. Osiedle Sołacz w Poznaniu

Fot. 7. Ul. Dąbrowskiego (Jeżyce)

Fot. 8. Zabudowa kamieniczna Śródki

Fot. 9. Osada Morasko

Fot. 10. Ul. Jasna Rola

Źródło: archiwum fotograficzne autora.

Źródło: archiwum fotograficzne autora.

Źródło: archiwum fotograficzne autora.

Źródło: archiwum fotograficzne autora.

Źródło: archiwum fotograficzne autora.

Źródło: archiwum fotograficzne autora.
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z punktu widzenia całego miasta. Do tej grupy obszarów wybrane zostały
osiedle Sołacz, Stary Grunwald oraz zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana
w sąsiedztwie parku Cytadela.
3. Zabudowa śródmiejska. Do tej kategorii terenów wybrane zostały części dzielnicy Jeżyce (część północna) oraz dzielnica Śródka. Obszary te położone są na
terenie śródmieścia Poznania. Dominującą formę zabudowy mieszkalnej stanowi tu zabudowa kamieniczna – wielorodzinna. Poza funkcją mieszkaniową
na wybranych terenach występują liczne funkcje mieszane, głównie usługowe.

Ryc. 17. Lokalizacja wybranych do badań osiedli mieszkaniowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Centrum Badań Metropolitalnych UAM.
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4. Zabudowa peryferyjna. Do tej kategorii obszarów wybrane zostały dwa osiedla o peryferyjnym położeniu względem centrum miasta: osada Morasko oraz
osiedla mieszkaniowe przy ul. Jasna Rola. Charakteryzują się one zróżnicowaniem pod kątem formy zabudowy. Morasko ma charakter osiedla jednoroTabela 15. Podstawowe charakterystyki respondentów według miejsca zamieszkania
Kategoria
Kobiety
Mężczyźni
Poniżej 20
21–30
31–40
41–50
51–60
Powyżej 60
Podstawowe
Gimnazjalne
Zawodowe
Średnie
Wyższe
Uczeń
Student
Pracownik adm. pub.
Pracownik pozostałej
sfery pub.
Zatrudniony w prywatnej firmie
Przedsiębiorca
Wolny zawód
Emeryt/rencista
Niepracujący
Bezrobotny
Inne zajęcie

Według formy zabudowy* [w %]
1.
2.
3.
4.
Płeć
51
52
50
51
51
49
48
50
49
49
Wiek
7
6
7
11
4
33
32
35
25
39
26
30
24
24
29
18
17
19
19
10
10
11
9
14
7
6
4
6
7
11
Wykształcenie
1
1
1
0
2
3
3
3
5
1
25
20
23
29
34
34
40
31
35
33
37
36
42
31
30
Wykonywane zajęcie
5
4
6
7
2
18
23
18
12
17
2
3
1
2
0

Ogółem
[w %]

4

5

4

7

2

41

43

40

38

44

7
2
14
1
3
3

6
0
9
1
3
3

8
2
16
0
3
2

6
3
18
3
2
2

10
0
14
1
4
6

*1. Zabudowa wielkopłytowa
2. Zabudowa jednorodzinna
3. Zabudowa śródmiejska
4. Zabudowa peryferyjna
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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dzinnego, natomiast osiedla wzdłuż ul. Jasna Rola to głównie nowa zabudowa
wielorodzinna, z nieliczną zabudową jednorodzinną.
Badaniem objęto wyłącznie osoby zamieszkujące wskazane powyżej obszary
miasta, znające lokalną specyfikę najbliższego miejsca zamieszkania oraz identyfikujące się z nim. Dobór respondentów oraz podstawową ich charakterystykę
przedstawiono w tabeli 15.

6.1. Zaangażowanie mieszkańców w życie osiedla/
dzielnicy
Jednym z kluczowych elementów realizowanego badania ankietowego było uzyskanie informacji na temat zaangażowania społecznego mieszkańców w sprawy
dotyczące rozwoju dzielnicy oraz całego miasta. Na pytanie o znajomość osób lub
organizacji, które reprezentują mieszkańców osiedla na spotkaniach z Urzędem
Miasta Poznania, średnio 75% badanych odpowiedziało, że nie posiada takiej
wiedzy. Procent odpowiedzi twierdzących jest zróżnicowany i zależny od obszaru, na którym badanie było realizowane. Szczegółowe wyniki odpowiedzi na to
pytanie przedstawiono na rycinie 18.
Biorąc pod uwagę typy osiedli, należy stwierdzić, że mieszkańcy Sołacza,
Grunwaldu oraz okolic parku Cytadela posiadają najszerszą wiedzę o zaangażowanych w życie dzielnicy osobach i organizacjach. 57% respondentów deklaruje
ich znajomość, wskazując konkretne nazwiska, organizacje lub instytucje. Najmniejszą wiedzę w tym zakresie wykazują mieszkańcy osiedli wielkopłytowych,

Ryc. 18. Struktura odpowiedzi na pytanie: „Czy zna Pan/i osoby lub organizacje, które
reprezentują mieszkańców osiedla w kontaktach z Urzędem Miasta Poznania?”
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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Ryc. 19. Struktura odpowiedzi na pytanie: „Czy interesuje się Pan/i na bieżąco sprawami
zagospodarowania przestrzennego na osiedlu, w dzielnicy, w mieście?
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

gdzie jedynie 18% deklaruje znajomość lokalnych działaczy społecznych. Najczęściej wskazywaną przez mieszkańców organizacją są rady osiedli, które odgrywają
kluczową rolę w kwestii reprezentowania interesów społeczności lokalnych we
wszystkich najważniejszych sprawach.
Jednocześnie mieszkańcy osiedli zapytani zostali o przynależność do organizacji zajmującej się sprawami lokalnymi oraz bycie aktywnym działaczem

Ryc. 20. Źródła pozyskiwania informacji przez mieszkańców na tematy związane z planowaniem przestrzennym
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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społecznym. Z badań wynika, że 98,5% wszystkich ankietowanych nie przynależy
do żadnej organizacji społecznej oraz nie uważa się za działacza społecznego. Jedynie 7 osób z 560 badanych jest członkami rady osiedla lub zarządu spółdzielni
mieszkaniowej. Mimo braku czynnego uczestnictwa w życiu osiedla w ramach
sformalizowanego członkostwa w organizacjach społecznych, przeciętnie 40%
badanych deklaruje zainteresowanie sprawami zagospodarowania przestrzennego w swojej dzielnicy. Największe zainteresowanie planowaniem przestrzennym
występuje na osiedlach z wielkiej płyty (45%), najmniejsze natomiast w ścisłej
zabudowie śródmiejskiej na Jeżycach oraz na Śródce.
Najbardziej powszechnym źródłem informacji na tematy związane z rozwojem
osiedla, w tym zagospodarowania przestrzennego, jest lokalna telewizja. W przypadku 34% osób zainteresowanych ogólnym życiem miasta i osiedla telewizja
stanowi główne źródło wiedzy w tym zakresie. 25% badanych najważniejsze informacje na temat spraw związanych z rozwojem miasta i swojego najbliższego miejsca zamieszkania pozyskuje z Internetu, 23% z plakatów informacyjnych
i ulotek dystrybuowanych w ramach osiedla, 18% z prasy lokalnej.

6.2. Znajomość zagadnień i procedur planistycznych
Zaangażowanie się w proces partycypacji społecznej możliwe jest w pełni przy
dostatecznym poziomie wiedzy uczestników w dziedzinie planowania przestrzennego. Istotnym elementem badania realizowanego wśród mieszkańców Poznania
była próba określenia poziomu wiedzy planistycznej. Zdecydowana większość ankietowanych (85%) deklaruje, że nie posiada żadnej wiedzy w zakresie planowania przestrzennego, w tym zwłaszcza dotyczącej procedur związanych z uchwalaniem planów miejscowych. Średnio 15% badanych wskazuje, że posiada tylko
ogólną, mało precyzyjną wiedzę na ten temat, natomiast jedynie 2% deklaruje
szczegółową, fachową wiedzę odnoszącej się do wszelkich procedur w procesie
planowania przestrzennego.
Podobnie niski poziom wiedzy charakteryzuje respondentów w zakresie procedur opracowywania planów miejscowych przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Poznaniu. Aż 93% badanych nie wie, że każdy opracowywany przez
Miejską Pracownię Urbanistyczną w Poznaniu plan miejscowy podlega procedurze trzykrotnych konsultacji społecznych. Największy udział osób dobrze zorientowanych w tym zakresie zamieszkuje osiedla podmiejskie (18%) oraz dzielnice
śródmiejskie (12%). Zgonie z deklaracjami osoby te dowiedziały się na temat
organizowania przez MPU pozaustawowych, dodatkowych konsultacji społecznych w procesie uchwalania MPZP podczas tego typu spotkań, przez Internet,
od znajomych oraz z obwieszczeń i plakatów informacyjnych dystrybuowanych
przez rady osiedli.
Równie niski jest poziom wiedzy mieszkańców badanych osiedli na temat
opracowywanych (lub uchwalonych) planów miejscowych dla obszaru, który aktualnie zamieszkują. Mieszkańcy osiedli Morasko, Orła Białego, Piastowskiego
uczestniczący w badaniu nie wiedzieli nic na temat wskazanego miejscowego
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Ryc. 21. Wiedza na temat procedur w zakresie opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Poznaniu
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Ryc. 22. Struktura odpowiedzi na pytanie: „Czy wie Pan/i, że zgodnie z procedurą każdy
powstający w Poznaniu plan miejscowy konsultowany jest publiczne trzykrotnie?”
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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Ryc. 23. Znajomość miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez mieszkańców badanych osiedli w Poznaniu
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

planu zagospodarowania przestrzennego dla swojego osiedla. Najlepiej zorientowani w tej kwestii byli mieszkańcy ul. Jasna Rola oraz osiedla Śródka, gdzie
kolejno 27% i 18% badanych zadeklarowało znajomość planu miejscowego sporządzanego dla miejscu swojego zamieszkania.

Ryc. 24. Źródła wiedzy mieszkańców na temat konsultacji planu miejscowego dla swojego
osiedla
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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Głównym źródłem wiedzy respondentów na temat trwających lub zakończonych już procedur planistycznych jest zasadniczo Internet. Wskazuje na to 54%
ankietowanych, którzy wiedzę na tematy planistyczne pozyskują głównie ze strony Miejskiej Pracowni Urbanistycznej – 22%, strony Urzędu Miasta Poznania –
21% oraz innych stron – 11%. 16% badanych wiedzę tę uzyskało od znajomych
i rodziny, natomiast 15% – poprzez działalność rady osiedla. Pozostałymi wskazywanymi przez respondentów źródłami informacji są: prasa lokalna (9%) oraz
dystrybuowane przez rady osiedli plakaty informacyjne (6%).

6.3. Uczestnictwo mieszkańców Poznania
w konsultacjach społecznych planów miejscowych
zagospodarowania przestrzennego
Jednym z wyznaczników zaangażowania mieszkańców miasta w sprawy związane
z planowaniem przestrzennym jest faktyczny udział w konsultacjach społecznych
w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W organizowanych przez Urząd Miasta Poznania oraz Miejską Pracownię Urbanistyczną
w Poznaniu konsultacjach społecznych uczestniczyło zaledwie 3% respondentów.
Jak wskazują wyniki badania w przypadku czterech analizowanych osiedli, żadna
z ankietowanych osób nie brała udziału w tego typu spotkaniach. Największy
odsetek odpowiedzi twierdzących odnotowany został wśród mieszkańców osiedli
przy ul. Jasna Rola, który wyniósł 10%.
Wśród najczęstszych powodów nieuczestniczenia w konsultacjach społecznych nad planami miejscowymi 88% mieszkańców wskazało brak powszechnie

Ryc. 25. Struktura odpowiedzi na pytanie: „Czy brał/a Pan/i udział w konsultacjach społecznych nad tym planem?”
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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Ryc. 26. Powód braku uczestnictwa mieszkańców w konsultacjach społecznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

dostępnej wiedzy i informacji o odbywających się spotkaniach. 10% badanych
mimo posiadanej informacji o miejscu, terminie konsultacji społecznych przy jednoczesnej deklaracji woli uczestnictwa w spotkaniach nie brało w nich udziału,

Ryc. 27. Struktura odpowiedzi na pytanie: „Czy uczestniczył/a Pan/i kiedykolwiek w konsultacjach społecznych dotyczących jakiejkolwiek sprawy związanej z rozwojem miasta
Poznania?”
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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natomiast 2% respondentów zupełnie nie interesowało się tematyką planowania
przestrzennego na terenie swojego osiedla.
Spośród wszystkich badanych jedynie 12 osób uczestniczyło w jednym ze spotkań konsultacyjnych, organizowanych w ramach procedury uchwalania planu
miejscowego. Powodem udziału tychże osób była chęć zakupu nieruchomości
(3 osoby), zainteresowanie sprawami swojego osiedla (4 osoby), zaangażowanie w działalność rady osiedla (3 osoby). Dwie osoby jako powód uczestnictwa
w spotkaniu wskazały ciekawość.
Pełniejszą wiedzę w zakresie udziału mieszkańców w konsultacjach społecznych innych, niż te dotyczące planowania przestrzennego przedstawiono na rycinie 28. Z badań wynika, że 1/5 respondentów uczestniczyła do tej pory przynajmniej w jednym spotkaniu konsultacyjnym na temat szeroko rozumianego
rozwoju miasta.
Najbardziej aktywni w zakresie uczestniczenia w konsultacjach społecznych są
mieszkańcy Śródki. 36% respondentów potwierdziło uczestnictwo przynajmniej
w jednym spotkaniu konsultacyjnym, organizowanym na terenie miasta. Tak wysoki udział mieszkańców Śródki w konsultacjach społecznych może być związany
bezpośrednio z realizowanym od 2007 r. na tym osiedlu Miejskim Programem
Rewitalizacji oraz licznymi działaniami inwestycyjnymi w ramach pilotażowego
programy odnowy Śródki. Relatywnie niewielka liczba ludności zamieszkująca
Śródkę oraz niewielka powierzchnia osiedla przy jednocześnie szeroko zakrojonej
kampanii promującej program rewitalizacji to niewątpliwie najważniejsze powody tak dużego zaangażowania mieszkańców w życie swojego osiedla.
Zdecydowana większość, bo aż 85% badanych deklarujących udział w konsultacjach społecznych organizowanych na terenie miasta, uczestniczyła w spotkaniach

Ryc. 28. Tematy konsultacji społecznych, w których uczestniczyli mieszkańcy badanych
dzielnic Poznania
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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dotyczących budżetu miasta (w tym 51% budżetu obywatelskiego i 34% budżetu
oficjalnego) oraz planu transportowego aglomeracji poznańskiej – 9%.
Na podstawie wyników badań zauważyć można, że uczestnictwo mieszkańców wybranych osiedli w konsultacjach społecznych jest relatywnie niskie. Mieszkańcy cechują się niewielką wiedzą o organizowanych przez miasto spotkaniach.
Widoczna jest nieco większa aktywność społeczna wśród mieszkańców osiedli
jednorodzinnych oraz peryferyjnych (tj. Moraska i ul. Jasna Rola).

6.4. Ocena nowych form partycypacji społecznej
w planowaniu przestrzennym
Mieszkańcy osiedli miasta objętych badaniem wykazali duże zainteresowanie
w zakresie poprawy dostępności informacji o organizowanych spotkaniach konsultacyjnych. 76% pytanych chciałoby być informowanych indywidualnie o terminie i miejscu odbywających się konsultacji w sprawach dotyczących zagospodarowania przestrzennego osiedli i dzielnicy, w której mieszkają. Na pytanie:
„W jaki sposób chciałby/chciałaby Pan/i być informowany/a?”, niespełna 1/3
respondentów wskazała pocztę elektroniczną, pozostali wymieniali kolejno: list
tradycyjny (24%), plakaty (20%), ulotki (18%) a także SMS (7%). Na rycinie
29 przedstawiono preferowane przez mieszkańców formy informowania przez
samorząd lokalny o terminie i miejscu organizowanych konsultacji społecznych.
Uczestnicy badania ankietowego wykazali również duże zainteresowanie potencjalną możliwością przeprowadzania konsultacji społecznych nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego za pośrednictwem Internetu
i specjalnie przygotowanej w tym celu platformy konsultacyjnej. Na postawione

Ryc. 29. Preferowane przez mieszkańców formy informowania o terminie i miejscu konsultacji społecznych
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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pytanie: „Gdyby istniała możliwość uczestniczenia w konsultacjach społecznych
nad planami zagospodarowania za pomocą specjalnie przygotowanego w tym
celu portalu internetowego, to czy brałby/brałaby Pan/i w nich udział?”, 61%
respondentów odpowiedziało twierdząco. 27% nie było do takiego rozwiązania
przekonane, natomiast 12% badanych w ogóle nie było zainteresowane zaproponowanym rozwiązaniem.

7. Aktywność społeczna w ramach
ustawowych form partycypacji społecznej
w Poznaniu
Podstawowym celem prezentowanego rozdziału jest analiza ustawowych form
partycypacji społecznej, opierających się na możliwości składania wniosków
i uwag do uchwalanych w Poznaniu MPZP. Badanie realizowane w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu polegało na:
1. klasyfikacji podmiotów składających formalne wnioski i uwagi do uchwalonych MPZP;
2. ilościowej analizie składanych wniosków i uwag w odniesieniu do każdego
uchwalanego MPZP;
3. określeniu reprezentatywności przestrzennej podmiotów zaangażowanych
w proces partycypacji społecznej;
4. zidentyfikowaniu najważniejszych zależności występujących pomiędzy uchwalonym MPZP a podmiotami składającymi wnioski i uwagi.
Głównym źródłem danych do analiz były pozyskane w wyniku kwerendy materiały archiwalne będące w posiadaniu Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu. Dotyczyły one wszystkich złożonych wniosków i uwag w latach 2006–
2015 przez zainteresowane podmioty w procesie sporządzania MPZP. Do analiz
wykorzystane zostały tylko te uchwalone plany, które w całości sporządzono na
podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r. Pominięte zostały natomiast plany, których procedowanie rozpoczęło się w oparciu
o ustawę z 1994 r., a ostateczne uchwalenie nastąpiło już w okresie obowiązywania aktualnie obowiązującej ustawy.
Jak wskazano, analizie poddane zostały formalne instrumenty partycypacji:
wnioski i uwagi zgłaszane do MPZP. W latach 2006–2015 liczba zgłoszonych
wniosków do uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Poznaniu wyniosła 3537, natomiast liczba uwag 1435. Liczbę zgłoszonych wniosków i uwag w analizowanym okresie na tle liczby uchwalanych rocznie planów miejscowych przedstawiono na rycinie 30.
Największa liczba zgłaszanych wniosków i uwag do sporządzanych planów
miejscowych przypadała na lata 2010–2013. W ciągu trzech lat zgłoszono 2583
wnioski i uwagi, co stanowiło 52% wszystkich zgłoszonych dokumentów w całym
badanym okresie. Wskaźnik liczby wniosków i uwag zgłaszanych na 1 uchwalony
plan miejscowy w Poznaniu również wykazuje wzrost średnio z 15 wniosków
i uwag w latach 2006–2009 do 35 w latach 2010–2015. Do głównych powodów
tak wyraźnego zróżnicowania liczby wniosków i uwag zaliczyć należy:
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Ryc. 30. Liczba wniosków i uwag zgłoszonych w latach 2006–2015 do MPZP w Poznaniu
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z MPU.

• zwiększoną liczbę opracowywanych planów miejscowych, w szczególności od
2008 r., czego bezpośrednią konsekwencją była wysoka koniunktura na rynku
nieruchomości (tzw. „boom budowlany”);
• sporządzanie planów dla obszarów peryferyjnych miasta, takich jak: Morasko,
Radojewo, Umultowo, Antoninek, Podolany czy Ławica, gdzie występowały
wyraźne konflikty przestrzenne oraz gry interesów, zwłaszcza na terenach niezabudowanych (plany o charakterze suburbanizacyjnym);
• wzrost zainteresowania społecznego kwestiami zagospodarowania przestrzennego wśród mieszkańców Poznania;
• rozwój inicjatyw społecznych w zakresie szeroko rozumianego rozwoju miasta (organizacje pozarządowe);
• zainteresowanie mediów, w tym przede wszystkim nowych mediów, zagadnieniami planistycznymi, rozwojem miasta i ochroną środowiska.

Ryc. 31. Liczba wniosków i uwag przypadająca na 1 uchwalony MPZP w Poznaniu
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z MPU.
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7.1. Podmioty zgłaszające wnioski i uwagi
Dzięki szczegółowym danym, pochodzącym z archiwum Miejskiej Pracowni
Urbanistycznej w Poznaniu, o podmiotach zaangażowanych w proces partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym możliwe było bardzo dokładne ich
zidentyfikowanie oraz sklasyfikowanie. Zasadniczo podmioty podzielone zostały
na dwie główne kategorie:
1. Podmioty publiczne.
2. Podmioty prywatne.
Liczba wniosków zgłaszanych do uchwalonych w badanym okresie planów
miejscowych przez podmioty prywatne wyniosła łącznie 1931, natomiast podmioty publiczne zgłosiły 1606 wniosków. Zdecydowanie większe dysproporcje
dotyczą zgłaszanych uwag, w których przypadku wyraźnie wyższa jest aktywność
podmiotów prywatnych. Liczba uwag wniesionych przez podmioty publiczne wyniosła zaledwie 76, natomiast przez podmioty prywatne – 1359.
Udział podmiotów publicznych, w szczególności funkcjonujących w ramach
struktur administracji miasta Poznania wynika z formy organizacji procesu planistycznego, opartego z jednej strony na ustawie planistycznej, a z drugiej strony
na regulacjach wewnątrzurzędowych. Jednostki miejskie zobligowane są do zgłaszania wniosków i uwag do sporządzanych przez Miejską Pracownię Urbanistyczną planów miejscowych na ściśle określonych zasadach. Najistotniejszym jednak
czynnikiem warunkującym wysoki udział wniosków składanych przez podmioty publiczne jest dostęp do informacji o terminach procesu planistycznego,
a przede wszystkim wymóg obowiązkowego ich przestrzegania i zaangażowania

Ryc. 32. Struktura podmiotów zgłaszających wnioski i uwagi do uchwalonych w latach
2006–2015 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z MPU.
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Ryc. 33. Liczba wniosków i uwag składanych do MPZP w Poznaniu według lokalizacji
podmiotów zgłaszających
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z MPU.

w procedury. Podmioty prywatne uczestniczą natomiast w procesie planistycznym na zasadzie dobrowolności, bez żadnego przymusu prawnego. Informacje
o terminach składania wniosków muszą pozyskać samodzielnie, co w wielu przypadkach nie jest zadaniem prostym, w szczególności dla podmiotów wykluczonych społecznie, z uwagi na brak dostępu do informacji. Zauważalna jest ponadto
duża dysproporcja pomiędzy zgłaszanymi wnioskami a uwagami przez podmioty publiczne. Wnioski mają w przeważającym stopniu charakter merytoryczny
i rzeczowy, przez co uwzględniane są przez Miejską Pracownię Urbanistyczną
w procesie opracowywania planu, stanowiąc przeważnie wytyczne dla dalszych
prac projektowych. W związku z tym liczba uwag zgłaszanych przez jednostki publiczne (głównie jednostki miejskie) w kolejnym etapie jest w naturalny sposób
zminimalizowana niemal do zera.
7.1.1. Podmioty publiczne
W toku prac badawczych zidentyfikowane zostały wszystkie podmioty publiczne
aktywne w procesie zgłaszania formalnych wniosków i uwag do opracowywanych
w Poznaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w latach
2006–2015. Przyporządkowane zostały one do pięciu kategorii:
1. jednostki administracji miasta Poznania;
2. jednostki administracji rządowej;
3. jednostki samorządu województwa wielkopolskiego;
4. jednostki samorządowe gmin aglomeracji poznańskiej;
5. jednostki samorządu powiatu poznańskiego.
Jak wynika z danych na rycinie 34, jednostki administracji miasta Poznania składają najwięcej wniosków i uwag do projektów uchwalanych planów miejscowych.
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Ryc. 34. Struktura podmiotów publicznych zgłaszających wnioski i uwagi do opracowywanych w Poznaniu MPZP w latach 2006–2015
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z MPU.

Stanowią one 61% wszystkich podmiotów publicznych zaangażowanych w proces
planistyczny w mieście. Do pozostałych jednostek publicznych zaliczyć należy kolejno: jednostki administracji rządowej (30%), jednostki samorządu województwa wielkopolskiego (7%), jednostki samorządowe gmin aglomeracji poznańskiej
(1,8%) oraz jednostki samorządu powiatu poznańskiego (0,2%).
Spośród miejskich jednostek administracyjnych 41% wniosków i uwag kierują
do MPU wydziały i biura Urzędu Miasta Poznania, następnie miejskie jednostki
budżetowe (26%), spółki miejskie (15%), rady osiedli (12%) oraz jednostki administracji zespolonej wykonujące swoje zadania na terenie miasta.
Spośród wydziałów urzędu miasta Poznania największą liczbę wniosków oraz
uwag do procedowanych planów miejscowych składają te jednostki, których działalność w bezpośredni sposób związana jest z zagospodarowaniem przestrzennym
Tabela 16. Liczba zgłoszonych wniosków i uwag przez wydziały Urzędu Miasta Poznania
Wydziały Urzędu Miasta Poznania
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Miejski Konserwator Zabytków
Wydział Ochrony Środowiska
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
Wydział Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Wydział Rozwoju Miasta
Wydział Urbanistyki i Architektury
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z MPU.

Liczba zgłoszonych
wniosków i uwag
126
89
73
48
25
7
6
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Tabela 17. Gminy aglomeracji poznańskiej zgłaszające wnioski i uwagi do opracowywanych w Poznaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Gmina
aglomeracji
Urząd
Gminy
Suchy Las
Urząd
Gminy
Czerwonak
Urząd
Gminy
Tarnowo
Podgórne
Wójt Gminy
Dopiewo
Urząd
Gminy
Rokietnica

Liczba
wnioNazwy planów miejscowych, których dotyczą wnioski/uwagi
sków/
zgłaszane przez gminy aglomeracji poznańskiej
uwag
6
„Morasko-Radojewo-Umultowo”, część Dolina Warty A
„Morasko-Radojewo-Umultowo” w rejonie Strumienia Różanego
i ulicy Umultowskiej
„Morasko-Radojewo-Umultowo” – rejon ulic Hodowlanej
6
i Szklarniowej
„Morasko-Radojewo-Umultowo” w Poznaniu, Morasko Centrum
„Morasko-Radojewo-Umultowo” Radojewo Zachód, część D
„Morasko-Radojewo-Umultowo” – Rezerwat Meteoryt Morasko
5
„Południowo-zachodni klin zieleni” w Poznaniu – część A
„Północno-zachodni klin zieleni” w Poznaniu, część E –
otoczenie Jeziora Kierskiego
2
3

„Południowo-zachodni klin zieleni” w Poznaniu – część B
„Południowo-zachodni klin zieleni” w Poznaniu – część A
„Północno-zachodni klin zieleni” w Poznaniu, część F – Kiekrz
Wschód
„Północno-zachodni klin zieleni” w Poznaniu, część G – Kiekrz
Zachód
„Północno-zachodni klin zieleni” w Poznaniu, część E –
otoczenie Jeziora Kierskiego

Luboń

2

„Rejon ulicy Samotnej” w Poznaniu

Mosina

3

„Dolina Głuszynki – część A” w Poznaniu
„Dolina Głuszynki – część B” w Poznaniu
„Dolina Głuszynki – część C” w Poznaniu

Łączna
liczba
wniosków
i uwag

27

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z MPU.

i zagadnienia te stanowią podstawową działalność jednostki. Najbardziej aktywnym wydziałem Urzędu Miasta Poznania jest Wydział Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej oraz Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków.
Istotną grupą podmiotów uczestniczących w procedurze składania wniosków
i uwag do projektów planów miejscowych są podmioty administracji państwowej,
które złożyły 30% wszystkich wniosków i uwag w badanym okresie. Zaliczyć
należy do nich:
• państwowe jednostki budżetowe,
• spółki skarbu państwa,
• terenowe jednostki rządowe,
• uczelnie wyższe.

108

Aktywność społeczna mieszkańców Poznania w procesie planowania przestrzennego

Ważną, choć nieliczną grupę podmiotów, stanowią jednostki samorządu terytorialnego, pochodzące z obszaru aglomeracji poznańskiej. Udział składanych
przez nie wniosków i uwag kształtuje się na poziomie 2%. Zauważalna jest aktywność tylko tych gmin aglomeracji poznańskiej, które sąsiadują bezpośrednio
z procedowanym w Poznaniu planem lub, tak jak w przypadku gminy Mosina,
gdy plan stanowi przedłużenie istotnego ciągu ekologicznego ważnego z punktu
widzenia całej aglomeracji. Gminy aglomeracji poznańskiej włączają się aktywnie
w proces planistyczny w Poznaniu tylko wtedy, kiedy zapisy planów mogą mieć
negatywny wpływ na ich własną politykę przestrzenną.
7.1.2. Podmioty prywatne
Podmioty prywatne w procesie partycypacji społecznej odgrywają szczególną rolę,
gdyż ich zaangażowanie w przeciwieństwie do podmiotów publicznych ma charakter stricte dobrowolny i nie jest wymuszone przepisami prawa lub regulacjami
wewnątrzurzędowymi. Udział podmiotów prywatnych w procesie planistycznym
determinowany jest szeregiem indywidualnych czynników (patrz rozdział 8.3),
jednak to właśnie ich aktywność można traktować jako jeden z mierników poziomu partycypacji społecznej – rozumianej jako dobrowolna aktywność społeczną.
Zasadniczo czynnikiem różnicującym aktywność podmiotów publicznych i prywatnych w procesie planistycznym jest cel (interesowność) tej aktywności.
Na podstawie analizy zgłaszanych wniosków i uwag do Miejskiej Pracowni
Urbanistycznej przez podmioty prywatne wykazane zostało, że dominującym powodem aktywności podmiotów prywatnych jest troska o własny, partykularny
interes. Niespełna 90% podmiotów prywatnych, składających wnioski lub uwagi
do planów, to właściciele nieruchomości, których zapisy planu i ich późniejsze
skutki dotyczą bezpośrednio lub pośrednio. Powody uczestnictwa podmiotów
prywatnych w formalnej procedurze partycypacji w procesie planowania przestrzennego są mniej zróżnicowane niż ma to miejsce w przypadku osób uczestniczących w pozaustawowych konsultacjach planów miejscowych. Można założyć również, że poziom wiedzy w sprawach planistycznych jest zdecydowanie
wyższy wśród podmiotów korzystających z formalnej ścieżki partycypacji, o czym
świadczyć może wybór właśnie tych form partycypacji. W bezpośrednich konsultacjach społecznych zauważalna jest większa przypadkowość uczestników a cele
ich uczestnictwa są silniej zróżnicowane.
Podmioty prywatne zgłaszające wnioski i uwagi do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu przyporządkować można do czterech zasadniczych grup:
1. osoby fizyczne,
2. firmy prywatne,
3. organizacje pozarządowe,
4. inne podmioty (tj. spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz
związki wyznaniowe).
Osoby fizyczne stanowiły 79% wszystkich podmiotów prywatnych zgłaszających wnioski i uwagi do opracowywanych w Poznaniu planów miejscowych.
Wśród tej grupy dominowały wnioski indywidualne, składane przez mężczyzn
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Ryc. 35. Struktura podmiotów prywatnych, składających wnioski i uwagi do uchwalonych
MPZP w latach 2006–2015
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z MPU.

– 47% (1212 wniosków i uwag), kobiety – 31% (807 wniosków i uwag) oraz wnioski grupowe – 22% (568 wniosków i uwag), z czego 14% stanowiły małżeństwa.
Wśród wniosków i uwag grupowych dominowały te o liczbie osób od 2 do 5.
W tabeli 18 ujęte zostały wszystkie zgłoszone wnioski i uwagi przez grupy osób
w podziale na liczbę podpisanych w dokumencie osób. W latach 2006–2015 do
Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu spłynęło 568 wniosków i uwag
grupowych, pod którymi podpisało się 6114 osób.
Analizując aktywność organizacji społecznych, włączających się w proces sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Poznaniu,

Ryc. 36. Struktura osób fizycznych, składających wnioski i uwagi do uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Poznaniu w latach 2006–2015
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z MPU.
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Ryc. 37. Lokalizacja podmiotów prywatnych składających wnioski i uwagi do sporządzanych w Poznaniu MPZP
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z MPU.

zauważyć należy, że złożone przez nie wnioski i uwagi mają charakter jednorazowy. 71% organizacji złożyło tylko 1 wniosek lub uwagę, 16% – 2 wnioski/uwagi,
a 5% – 3 dokumenty. Jednorazowa aktywność organizacji społecznych może wynikać m.in. z lokalnego charakteru ich działalności lub ściśle określonego celu, dla
którego zostały powołane (np. stowarzyszenia na rzecz budowy/ rozbudowy infrastruktury technicznej w ramach osiedla). Spośród wszystkich organizacji społecznych aktywnych na polu planowania
przestrzennego na szczególną uwagę
Tabela 18. Liczba zgłaszanych wniosków
zasługuje Stowarzyszenie na rzecz
i uwag według liczby osób ujętych w doEkologicznej Komunikacji „Sekcja Rokumentach
werzystów Miejskich”. Organizacja ta
Liczba osób
złożyła od 2006 do 2015 r. łącznie 62
Liczba wniosków
w grupie
wnioski do 48 planów miejscowych.
2–5
491*
Wynika z tego, że stowarzyszenie to
złożyło wniosek lub uwagę do co trze6–10
20
ciego uchwalonego w Poznaniu planu.
11–15
12
Rozpoznawalne w Poznaniu i kojarzo16–30
15
ne z zagadnieniami zagospodarowa31–70
20
nia przestrzennego stowarzyszenia,
100–200
3
tj. Stowarzyszenie „My-Poznaniacy”,
Stowarzyszenie Zielone Podolany,
200–300
4
Stowarzyszenie Ekologiczne „Zielony
300–1000
3
Strzeszyn”, złożyły zaledwie po kil*Zawiera wnioski grupowe składane przez małka wniosków/uwag do uchwalanych
żeństwa.
w latach 2006–2015 MPZP. WyjątkoŹródło: opracowanie własne na podstawie dawo niska jest aktywność środowisk
nych z MPU.
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planistyczno-urbanistycznych. Stowarzyszenia zawodowe urbanistów (TUP) oraz
architektów na przestrzeni ostatnich lat złożyły jedynie 3 wnioski.

7.2. Wnioski i uwagi a charakter planu i dominująca
forma zabudowy
Celem rozdziału jest wykazanie zależności występujących pomiędzy charakterem
planu i formą zabudowy, której dotyczą jego zapisy, a liczbą zgłaszanych przez
podmioty wniosków i uwag. Analiza pozwala określić, jakie kategorie sporządzanych planów miejscowych koncentrują największą uwagę interesariuszy formalnego procesu partycypacji społecznej w procesie opracowania MPZP.
Dzięki zastosowaniu badania statystycznego zaobserwowane zostało zróżnicowanie liczby zgłaszanych wniosków i uwag w odniesieniu do charakteru zabudowy na wybranych obszarach miasta oraz charakteru uchwalanego planu miejscowego. W wyniku analizy statystycznej stwierdzono istotne różnice w liczbie
uwag i wniosków między różnym charakterem zabudowy.
Największy odsetek złożonych wniosków i uwag dotyczył zabudowy jednorodzinnej oraz klinów zieleni i terenów parkowych. Dla wszystkich analizowanych
typów zabudowy, czyli: zabudowy o charakterze śródmiejskim, jednorodzinnym,
blokowej, mieszanej, wielkogabarytowej, terenów zieleni i obszarów niezabudowanych złożonych zostało istotnie więcej wniosków niż uwag. Zmienność w zakresie liczby wniosków i uwag była w 12% wyjaśniana przez zmienność w zakresie charakteru zabudowy.
Na podstawie wyników analizy stwierdzono występowanie istotnych różnic
w liczbie uwag i wniosków między różnym charakterem planu χ2(2)=53,27;
p<0,001; η=0,10. Największa liczba wniosków i uwag była składana do planów

Ryc. 38. Liczba wniosków i uwagi do MPZP według charakteru zabudowy
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z MPU.
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Ryc. 39. Wnioski i uwagi składane do MPZP w Poznaniu według charakteru zabudowy
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z MPU.

regulacyjnych. Plan regulacyjny miał też istotnie większą liczbę wniosków niż
uwag w porównaniu z planami o charakterze inwestycyjnym i ochronnym. Zmienność w zakresie liczby wniosków i uwag była w 10% wyjaśniana przez zmienność
w zakresie charakteru planu.
Do określenia charakteru współzależności między wielkością uchwalonych
w Poznaniu planów miejscowych a liczbą składanych wniosków i uwag oraz

Ryc. 40. Wnioski i uwagi zgłaszane przez podmioty prywatne według charakteru planu
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z MPU.
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Ryc. 41. Liczba wniosków i uwag zgłoszonych przez podmioty prywatne według charakteru planu
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z MPU.

liczbą osób uczestniczących w dyskusji publicznej wykorzystana została analiza
korelacji. Zastosowaną miarą korelacji był współczynnik Pearsona. Jak wykazała
analiza, współczynnik korelacji Pearsona pomiędzy powierzchnią uchwalanych
MPZP w Poznaniu a liczbą złożonych wniosków i uwag wynosi 0,13428735 i jest
nieistotny statystycznie (p-value > 0,05). Można zatem stwierdzić, że nie występują związki pomiędzy powierzchnią a liczbą zgłoszonych wniosków i uwag.
Drugą zanalizowaną wielkością była zależność pomiędzy liczbą zgłaszanych
wniosków i uwag do uchwalonych w Poznaniu MPZP a liczbą uczestników dyskusji publicznej. Współczynnik korelacji Pearsona pomiędzy liczbą złożonych

Ryc. 42. Wnioski i uwagi zgłaszane przez podmioty publiczne według charakteru planu
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z MPU.
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Ryc. 43. Liczba wniosków i uwag zgłaszanych przez podmioty publiczne według charakteru planu
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z MPU.

wniosków i uwag a liczbą osób biorących udział w dyskusji publicznej wynosi
0,4808739 i jest istotny statystycznie (p-value < 0,00001). A zatem występujący tu związek statystyczny pozwala założyć, że większa liczba uwag i wniosków
składanych w procesie planistycznym do sporządzanych MPZP przekłada się na
zwiększone zainteresowanie społeczeństwa dyskusja publiczną.

Ryc. 44. Wnioski i uwagi składane do MPZP w Poznaniu według charakteru planu
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z MPU.

8. Uczestnicy i organizacja konsultacji
społecznych w zakresie miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego
w Poznaniu
Realizowany w Poznaniu proces konsultacji społecznych w zakresie miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego stanowi jedną z nielicznych w kraju
inicjatyw zwiększających w znaczącym stopniu możliwości zaangażowania społecznego w proces planistyczny. W prezentowanym rozdziale podjęta została
pierwsza próba szczegółowej charakterystyki uczestników organizowanych przez
Urząd Miasta Poznania konsultacji społecznych MPZP wraz z oceną przebiegu
całego procesu konsultacyjnego. Za pomocą metod badawczych, tj. badania ankietowego oraz obserwacji uczestniczącej dokonano próby stworzenia profilu
uczestnika konsultacji społecznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Poznaniu wraz z określeniem czynników wpływających na przebieg
i efekty tychże spotkań.
W niniejszym rozdziale zrealizowano kluczowe cele badawcze rozprawy, które
szczegółowo określono w rozdziale 1.2. Są to przede wszystkim:
1. Identyfikacja uczestników konsultacji społecznych z uwzględnieniem struktur
społeczno-demograficznych oraz poziomu wiedzy i zaangażowania w kwestie
planowania przestrzennego,
2. Analiza przebiegu konsultacji społecznych wraz z identyfikacją postaw, preferencji i potrzeb ich uczestników,
3. Ocena procesu partycypacji społecznej w Poznaniu przez jego uczestników.
Wykonanie powyższych analiz możliwe było na podstawie przeprowadzonych
badań ankietowych w trakcie 25 spotkań konsultacyjnych w okresie od października 2012 r. do stycznia 2014 r. W badaniu wzięło udział 347 osób z 560 obecnych na wszystkich spotkaniach (zwrotność ankiet na poziomie 62%). Istotne
jest, że próba badawcza nie miała charakteru reprezentatywnego. Liczba uczestników badania była bezpośrednio uzależniona od frekwencji podczas spotkań, na
którą autor badania nie miał wpływu.
Niniejszy rozdział zakończony jest analizą SWOT, zawierającą zidentyfikowane słabe i silne strony oraz szanse i zagrożenia realizowanego w Poznaniu modelu pozaustawowych konsultacji społecznych. Analiza ta posłużyła w znacznym
stopniu do wypracowania rekomendacji dla organizatorów procesu konsultacji
w Poznaniu, będących treścią ostatniego rozdziału pracy.
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Tabela 19. Charakterystyka miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, których dotyczyły konsultacje społeczne
Nazwa planu
Morasko Centrum
Dla ulicy zbiorczej pomiędzy
ul. Jasielską i Kurpińskiego
Główna część B
Park Cytadela
Rejon ul. Balonowej
Osiedle Zwycięstwa
Rejon ul. Czarnohorskiej
Dolina Głuszynki część C
Sołacz część A i D
Marcelin część B
Obszar „Główna” część B
Obszar ul. Krańcowej
i Warszawskiej
Osiedle Stare Żegrze
Morasko–Radojewo Zachód
część D
Osiedle Orła Białego
Osiedle Piastowskie
Grunwald część A
Morasko Centrum
Muzeum Narodowe
Rejon ul. Ślusarskiej,
Wielkiej, Garbary i Woźnej
Rejon ul. Szkolnej, Jaskółczej,
Wrocławskiej i Podgórnej
W rejonie ul. Wołkowyskiej
i abpa A. Baraniaka
Pokrzywno Wschód
Rejon węzła Spławie
Rejon ul. nad Spławką
Rejon ul. Czarnohorskiej
Rejon ul. Taylora–Kościuszki
Jasna Rola
Park Kasprowicza

Powierzchnia
16,2

Charakter
planu

Dominująca forma zabudowy

5,21

zabudowa jednorodzinna
zabudowa jednorodzinna,
inwestycyjny
usługowa
regulacyjny różnorodna
ochronny
kliny zieleni i tereny parkowe
zabudowa jednorodzinna
ochronny
zabudowa blokowa
inwestycyjny zabudowa jednorodzinna
ochronny
kliny zieleni i tereny parkowe
regulacyjny zabudowa jednorodzinna
zabudowa wielkogabarytowa,
ochronny
halowa
regulacyjny zabudowa mieszana

0,28

regulacyjny

zabudowa jednorodzinna

58

ochronny

zabudowa blokowa

17,95

ochronny

kliny zieleni i tereny parkowe

67,6
40,57
29,19
2,5
0,74

ochronny
ochronny
ochronny
regulacyjny
regulacyjny

zabudowa blokowa
zabudowa blokowa
zabudowa jednorodzinna
zabudowa jednorodzinna
zabudowa śródmiejska

0,36

regulacyjny

zabudowa śródmiejska

4,5

regulacyjny

zabudowa śródmiejska

89,3

inwestycyjny teren niezabudowany

110,4
38
0,13
40,7
0,14
16,2
37,1

inwestycyjny
inwestycyjny
inwestycyjny
inwestycyjny
inwestycyjny
inwestycyjny
ochronny

1,93
49,6
92,13
0,68
39,04
1,6
232,56
73,17
23

regulacyjny

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z MPU.

zabudowa jednorodzinna
zabudowa jednorodzinna
zabudowa jednorodzinna
teren niezabudowany
teren niezabudowany
zabudowa blokowa
kliny zieleni i tereny parkowe
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8.1. Struktura społeczno-demograficzna uczestników
konsultacji
Jak wynika z przeprowadzonych badań, 68% osób ankietowanych w trakcie konsultacji społecznych nad planami miejscowymi to mężczyźni. Wyraźnie mniejszy
udział kobiet w konsultacjach społecznych potwierdzają wyniki podobnych, nielicznych badań realizowanych w kraju przez Kikosicką (2014) i za granicą przez
Levin (2011), w których odsetek kobiet obecnych na konsultacjach dotyczących
spraw samorządowych oscyluje w granicach 20–30%. Mniejszy udział kobiet
obejmuje zasadniczo wszystkie grupy wiekowe, jednak zjawisko to najmocniej
uwidacznia się w przedziale wiekowym 31–40 lat. Ma to swoje uwarunkowania
społeczne, kulturowe i biologiczne, tj. macierzyństwo i wychowywanie dzieci.
W ostatnich latach na znaczeniu zyskują zagadnienia związane z równością płci,
w tym także w procesach partycypacji społecznej. Nowe nurty badawcze tj. gender mainstreaming, zwracają uwagę na włączanie perspektywy kobiet i mężczyzn
w podejmowanie decyzji publicznych (West 1995, Friberg 2006, Burns i in. 2011,
Levin 2011, Vagland 2011, Branka, Dabel 2012).
Jak zauważają Branka i Dabel (2012), organizatorzy konsultacji społecznych
powinni być szczególnie wrażliwi na kwestie równości płci – uwzględniać specyfikę płci w procesie partycypacji, także w planowaniu przestrzennym. Zauważalne są zróżnicowane potrzeby poszczególnych użytkowników przestrzeni, w tym
przede wszystkim w podziale na mężczyzn i kobiety (Branka i in. 2010). Dotyczy to z jednej strony jak najszerszego angażowania kobiet i mężczyzn w procesy
konsultacyjne, a z drugiej strony uwzględnia ograniczenia tkwiące w płci. Jest to
kwestia istotna, m.in. z uwagi na możliwości uczestniczenia w organizowanych
po południu konsultacjach społecznych z uwagi na pełnione role społeczne.
Analizując struktury wieku uczestników konsultacji społecznych, wyraźnie
zauważyć można wysoki udział osób powyżej 50. roku życia. Ta grupa wiekowa
stanowi ponad połowę (54%) wszystkich uczestników konsultacji społecznych.
Wart uwagi jest fakt, że 32% badanych osób ma więcej niż 60 lat. W konsultacjach
społecznych planów w zakresie miejscowych zagospodarowania przestrzennego
w Poznaniu właściwie nie biorą udziału osoby młode, poniżej 20. roku życia. Zestawiona na rycinie 45 struktura wieku uczestników konsultacji społecznych z populacją Poznania wskazuje na wyraźną nadreprezentację uczestników konsultacji
w przedziale wiekowym 51–60 lat oraz powyżej 60. roku życia. Z drugiej strony
silnie niedoreprezentowaną grupą wiekową są osoby poniżej 20. roku życia.
Osoby uczestniczące w konsultacjach społecznych w przeważającym stopniu
deklarują wykształcenie wyższe (64%). Niespełna 30% to osoby z wykształceniem średnim, 7% z zasadniczym zawodowym. Jak wynika z przeprowadzonych
badań, osoby z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym stanowią nikły
procent wśród wszystkich uczestników spotkań. Rezultaty te potwierdzają tezę,
że osoby z niskim wykształceniem mają ograniczony potencjał do działań partycypacyjnych (Burns i in. 2001).
Można zatem założyć, że świadomy i zaangażowany w rozwój lokalnych
wspólnot mieszkaniec to jednostka dobrze wykształcona. Struktura uczestników
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konsultacji społecznych według aktualnie wykonywanego zajęcia wykazuje, że grupami zawodowymi/społecznymi najbardziej zaangażowanymi i zainteresowanymi
udziałem w konsultacjach są kolejno: emeryci i renciści (29%), osoby zatrudnione
w prywatnych firmach (19%), przedsiębiorcy (17%), pracownicy administracji publicznej (12%), przedstawiciele wolnych zawodów (11%), studenci (5%), osoby

Ryc. 45. Liczba kobiet i mężczyzn uczestniczących w konsultacjach społecznych według
grup wieku
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Ryc. 46. Struktura uczestników konsultacji społecznych według wieku na tle populacji
Poznania (w %)
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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Ryc. 47. Struktura uczestników konsultacji społecznych według wykształcenia
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Ryc. 48. Liczba uczestników konsultacji społecznych w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Poznaniu
Źródło: opracowanie własne na podstawie obserwacji uczestniczącej.
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niepracujące (4%), bezrobotne (1%) oraz inne (2%). Wyraźnie zauważalna duża
aktywność emerytów i rencistów, stanowiących niemal 30% wszystkich uczestników spotkań, jest poniekąd spójna ze strukturą wieku uczestników, wśród których
30% to osoby powyżej 60. roku życia. Z obserwacji uczestników spotkań założyć
można, że powodem wysokiej aktywności emerytów i rencistów w konsultacjach
społecznych jest duża dyspozycyjność czasowa tej grupy społecznej w przeciwieństwie do osób aktywnych zawodowo w wieku produkcyjnym, a przede wszystkim
kobiet w wieku rodnym. Dodatkowo spotkania organizowane są zazwyczaj w miejscu zamieszkania, co ułatwia dotarcie na nie w szczególności osobom w starszym
wieku. Nie bez znaczenia pozostaje tradycyjna, zrozumiała formuła konsultacji
w trybie spotkań bezpośrednich, zachęcająca osoby starsze do udziału w nich.
Niejednokrotnie emeryci i renciści traktują tradycyjne konsultacje społeczne jako
ważne wydarzenie lokalne i formę dodatkowej aktywności.
Wśród przedstawicieli wolnych zawodów najliczniejszą grupę tworzą architekci, projektanci i budowniczowie (71%), lekarze (23%) oraz prawnicy (6%).
Niewielki procent wszystkich uczestników konsultacji społecznych stanowią
pracownicy naukowi, nauczyciele, zarządcy nieruchomości oraz dziennikarze.
W spotkaniach wyraźnie niedoreprezentowani są studenci, którzy pojawiają się
sporadycznie, a ich udział uzależniony jest mocno od tematyki konsultowanych
planów.
Tabela 20. Odległość pomiędzy miejscem zamieszkania uczestników konsultacji społecznych a centroidem MPZP, którego dotyczyły konsultacje społeczne
Nazwa MPZP
C1a – Centrum
C1t – Taylora Kościuszki
Ma1a – Morsko Centrum
Ma1b – Morsko Radojewo
Nj – Jasna Rola
Ogc – Czarnohorska
Rd – Baraniaka
Rf – Orła Białego
Rs – Stare Żegrze
Ru – Piastowskie
Sda – Sołacz
Sf – Kasporowicza
Sv – Cytadela
Ud – Pokrzywno Wschód
Vc – Warszawska
Zk – Jasielska Kurpińskiego
Średnia
Źródło: opracowanie własne.

Odległość uczestników od MPZP (w km)
minimalna
0,07
0,03
2,15
10,670
0,25
1,52
0,008
5,90
0,14
0,04
0,05
0,20
0,36
0,35
0,16
0,12
1,38

maksymalna
8,05
1,61
9,32
10,67
2,08
7,95
8,39
5,91
7,43
4,68
1,73
6,54
6,01
4,66
1,60
9,12
5,95

średnia
2,82
0,77
5,60
10,70
0,98
3,00
3,64
5,91
2,23
0,75
0,64
1,53
2,40
2,55
0,79
3,32
3,04

Struktura społeczno-demograficzna uczestników konsultacji

121

Ryc. 49. Zasięg przestrzenny uczestników konsultacji społecznych w MPZP w Poznaniu
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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Na podstawie wyników badań należy stwierdzić, że udział mieszkańców Poznania w konsultacjach społecznych MPZP jest w decydującym stopniu determinowany tematyką konsultowanych planów. Plany opracowywane na potrzeby realizacji konkretnych, niewielkich i punktowych inwestycji skupiają bardzo wąską
grupę osób zainteresowanych daną tematyką. Przykładem mogą być konsultacje
odnośnie do planu „Marcelin część B”, na których obecni byli głównie przedsiębiorcy i właściciele gruntów przeznaczanych pod planowany hipermarket, lub
też konsultacje planu dla ulicy zbiorczej pomiędzy ul. Jasielską i Kurpińskiego,
na których obecni byli wyłącznie właściciele nieruchomości zainteresowani przebiegiem planowanej drogi gminnej. Z drugiej strony konsultacje dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów zielonych o znaczeniu ogólnomiejskim, takich jak: park Cytadela, Sołacz, lub dla osiedli wielkopłytowych
przyciągają uwagę niemal wszystkich grup zawodowych i społecznych z obszaru
całego miasta. Zasięg oddziaływania jest znaczenie szerszy, a nawet ogólnomiejski, tak jak w przypadku planu dla parku Cytadela.
Jak wskazują dane zawarte w tabeli 20, średnia odległość pomiędzy miejscem
zamieszkania uczestnika konsultacji społecznych a planem miejscowym, w którego konsultacjach brał udział, wynosi 3 km. Potwierdza to lokalny charakter
konsultacji społecznych MPZP w Poznaniu.

8.2. Wiedza o procedurach i aktywność w planowaniu
przestrzennym
Badania ankietowe umożliwiły określenie poziomu wiedzy w zakresie planowania przestrzennego wśród osób uczestniczących w konsultacjach. Jak wskazują
wyniki zaledwie 16% osób deklaruje, że posiada bardzo dobrą wiedzę na temat
obowiązujących procedur opracowywania i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zdecydowana większość uczestników konsultacji (63%) ma tylko ogólną, często nieprecyzyjną, wiedzę na tematy związane
z planowaniem przestrzennym. 21% badanych deklaruje natomiast, że nie wie
nic o kwestiach planistycznych, a konsultacje społeczne, w których uczestniczy,
stanowią niewątpliwie okazję do jej zdobycia.
Na postawione uczestnikom konsultacji pytanie: „Czy wie Pan/i, że zgodnie
z procedurą każdy powstający w Poznaniu plan miejscowy jest konsultowany publiczne aż 3 razy?”, niespełna połowa (45%) odpowiedziała twierdząco. 55% respondentów nie wiedziało, że każdy opracowywany w Poznaniu plan miejscowy
podlega potrójnemu procesowi konsultacyjnemu i po raz pierwszy dowiedziało
się o tym na spotkaniu, w którym brali udział. Podobnie przedstawia się struktura
odpowiedzi na pytanie o zapoznanie się przed spotkaniem z uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego. 57% badanych przybyło bez zapoznania
się wcześniej z zapisami uchwały, które dostępne były na stronie internetowej
Urzędu Miasta Poznania i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Niska jest też aktywność uczestników konsultacji dotycząca złożenia wniosku do procedowanego
planu miejscowego. Mimo że ponad połowa uczestników konsultacji społecznych
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Ryc. 50. Liczba złożonych wniosków do MPZP przez uczestników konsultacji społecznych
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

mieszka bezpośrednio na obszarze opracowywanego planu, w jego sąsiedztwie
lub posiada nieruchomość, na którą przyszłe zapisy procedowanego planu będą
miały wpływ, 89% badanych nie złożyło przed spotkaniem wniosku do Miejskiej
Pracowni Urbanistycznej ws. opracowywanego planu miejscowego. Chociaż możliwość zgłoszenia wniosku do opracowywanego planu miejscowego jest pierwszą
ustawowo gwarantowaną formą udziału mieszkańców w procedurze planistycznej,
to jedynie 11% badanych korzysta z niej. Niska aktywność może wynikać z braku
wiedzy lub z braku potrzeby składania takiego wniosku, co jest bezpośrednio związane z brakiem osobistego interesu. Aktywność w zakresie składania wniosków

Ryc. 51. Częstotliwość uczestnictwa w konsultacjach społecznych
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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w dużym stopniu determinowana jest kwestiami realnie występujących korzyści
lub strat wynikających z zapisów planistycznych opracowywanych planów.
Odmiennie przedstawia się natomiast sprawa deklaracji uczestników konsultacji w zakresie planowanego złożenia wniosku do powstającego planu. 43% osób
deklaruje chęć złożenia wniosku do planu, 32% nie zamierza takiego wniosku
złożyć, natomiast 1/4 wszystkich osób nie ma konkretnego zdania.
Jednym z pytań retrospektywnych skierowanych do uczestników konsultacji
społecznych była kwestia złożenia wniosku do MPU w ramach jakiejkolwiek procedury planistycznej realizowanej na terenie miasta. Na zadane pytanie: „Czy
złożył/a Pan/i kiedykolwiek pisemny wniosek lub uwagę dotyczącą konsultowanych innych planów miejscowych w Poznaniu?”, w przypadku 81% respondentów odpowiedź była negatywna. Wśród 19% badanych, którzy składali wniosek
do jakiegokolwiek opracowywanego w Poznaniu planu miejscowego, przeważają
ci którzy złożyli je 1 lub 2 razy.
Uczestnicy pierwszego etapu konsultacji społecznych zapytani zostali o to, czy
zamierzają wziąć udział w kolejnych 2 spotkaniach konsultacyjnych nad projektem
planu (etap drugi oraz dyskusja publiczna). Struktura odpowiedzi na powyższe pytanie wyraźnie wskazuje, że 87% badanych zamierza uczestniczyć osobiście w kolejnych etapach procedury planistycznej. Jedynie 3% zadeklarowało, że nie brać
udziału w kolejnych spotkaniach, przy czym 10% nie jest jeszcze zdecydowane.
42% osób uczestniczących w drugim etapie konsultacji społecznych deklaruje, że brało udział w pierwszym spotkaniu dotyczącym tego samego planu miejscowego. Jednocześnie w zdecydowanej większości (90%) wyrażają one zamiar
uczestniczenia w dyskusji publicznej – etapie kończącym procedurę konsultacyjną.
62% respondentów uczestniczyło już wcześniej w konsultacjach społecznych
nad planami miejscowymi w innych częściach Poznania, przy czym największą
grupę stanowiły osoby, które brały udział w takich spotkaniach 1–2 razy.

8.3. Powody uczestnictwa w konsultacjach
Każdy uczestnik konsultacji społecznych dotyczących planowania przestrzennego
wskazuje indywidualne powody swojego uczestnictwa. Mimo że mają one czysto subiektywny charakter, możliwe jest ich powiązanie z cechami społeczno-demograficznymi, takich jak wiek czy wykonywany zawód. Identyfikacja powodów
uczestnictwa w konsultacjach społecznych ma na celu poznanie indywidualnych
motywacji zaangażowania się w proces partycypacji społecznej w mieście.
40% badanych osób jako zasadniczy powód uczestnictwa w konsultacjach
społecznych wskazuje troskę o własne interesy. Zapisy planów miejscowych
bezpośrednio dotyczą miejsca ich zamieszkania i posiadanych nieruchomości
lub planowanych inwestycji. 32% badanych jako powód udziału w spotkaniu
wskazuje na bliskość zamieszkania względem uchwalanego planu albo posiadanie nieruchomości na analizowanym obszarze lub w jego sąsiedztwie (8%).
Partykularny interes uczestników determinuje w znaczącym stopniu ich udział
w konsultacjach społecznych. 15% badanych deklaruje natomiast, że interesuje
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Ryc. 52. Powód uczestnictwa w konsultacjach społecznych w zakresie planów miejscowych
w Poznaniu
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

się sprawami zagospodarowania przestrzennego w swojej dzielnicy oraz w mieście i chce uzyskać bardziej szczegółową wiedzę na temat przyszłych zamierzeń
planistycznych. Spora grupa osób uczestniczy w konsultacjach, gdyż obszar, którego dotyczy dyskusja, stanowi cenny element miasta, m.in. w zakresie rekreacji
i odpoczynku (15%). Zauważalna jest także grupa osób, której udział w spotkaniach wynika z wewnętrznej potrzeby dbania o interesy lokalnych społeczności

Ryc. 53. Struktura odpowiedzi na pytanie: „Kogo reprezentuje Pan/i na dzisiejszym spot
kaniu?”
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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(12%). Do pozostałych powodów uczestnictwa zaliczyć należy: ciekawość (6%)
lub brak bezpośredniego interesu (6%), aktywność w radzie osiedla (4%), chęć
inwestowania na terenie uchwalonego planu (4%), pracę zawodową na obszarze
opracowywanego planu (2%) lub obowiązek służbowy (2%).
Powody uczestnictwa w konsultacjach społecznych są silnie zróżnicowane,
jednak w wielu przypadkach występują łącznie. W dużym stopniu jest to kwestia indywidualna, jednak bardzo istotny jest obszar, którego dotyczą konsultacje,
oraz charakter planowanych przedsięwzięć. 69% osób uczestniczących w konsultacjach reprezentuje siebie i swoje prywatne interesy. Niewielka grupa osób
wskazuje, że na spotkaniu reprezentuje lokalny samorząd osiedlowy (8%) lub
niesformalizowaną grupę sąsiedzką (5%). W imieniu mieszkańców osiedla/dzielnicy udział w spotkaniu deklaruje również 5% badanych.
Jedynie 3% spośród badanych uczestników konsultacji społecznych deklaruje
przynależność do jakiejkolwiek organizacji społecznej i wskazuje na reprezentowanie jej podczas spotkania. Wielokrotnie na spotkaniach obecni byli przedstawiciele
poznańskich organizacji pozarządowych, które silnie angażują się w zagadnienia
rozwoju przestrzennego miasta. Do najbardziej aktywnych organizacji uczestniczących w konsultacjach należą: Stowarzyszenie My-Poznaniacy, Stowarzyszenie
Prawo do Miasta, a także Kolektyw Rozbrat. Jednorazowo w zależności od tematyki planu pojawiali się przedstawiciele Towarzystwa Opieki nad Zabytkami,
Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji,
Klubu Przyrodników Koło Poznańskie, a także przedstawiciele kupców Pasażu Piastowskiego. 6% osób obecnych na spotkaniach reprezentowało inne instytucje lub
organizacje, tj. prywatne firmy, organizacje rowerowe, placówki edukacyjne, lokalne media, Radę Miasta Poznania, SARP i spółdzielnie mieszkaniowe.

8.4. Organizacja i przebieg konsultacji
W wyniku badania ankietowego oraz obserwacji uczestniczącej konsultacji społecznych MPZP w Poznaniu pozyskana została wiedza na temat kwestii organizacyjno-technicznych tychże konsultacji. Celem prezentowanego rozdziału jest
określenie źródeł wiedzy mieszkańców miasta o odbywających się konsultacjach
społecznych oraz ocena przebiegu i efektów tych spotkań.
8.4.1. Źródła informacji o konsultacjach społecznych
Jak podkreślono w literaturze przedmiotu, komunikacja społeczna w procesach
zarządzania publicznego stanowi podstawowy warunek jego skuteczności (Hausner 1999, Dobek-Ostrowska 2002, Przybylska 2010). Głównym problemem niskiego poziomu uczestnictwa mieszkańców w procesie partycypacji społecznej
w Poznaniu jest brak informacji na temat organizowanych przez samorząd działań. Na podstawie badań ankietowych możliwe stało się określenie najważniejszych kanałów komunikacyjnych w procesie planowania przestrzennego i partycypacji społecznej w Poznaniu.
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Najpowszechniejszym źródłem informacji o organizowanych przez Urząd
Miasta Poznania konsultacjach społecznych jest Internet. 32% uczestników konsultacji informację tę uzyskało ze strony Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu – www.mpu.pl (8%), oficjalnej strony Urzędu Miasta Poznania – www.
poznan.pl (10%) oraz innych stron internetowych (14%). Wskazać należy istotną
funkcję informacyjną lokalnego serwisu internetowego www.epoznan.pl, skąd
ponad 10% uczestników konsultacji uzyskało informacje o terminie i miejscu
konkretnego spotkania. Wśród pozostałych stron internetowych wymienić należy: portal internetowy Stowarzyszenia My-Poznaniacy (www.my-poznaniacy.org),
portal osiedla Łazarz (www.lazarz.pl), internetowe wydanie „Gazety Wyborczej”
(www.gazeta.pl) oraz stronę internetową dziennika „Głos Wielkopolski”. Stanowią one jednak mały procent wszystkich wskazań.
Ważną rolę w procesie informowania mieszkańców miasta o organizowanych
konsultacjach społecznych odgrywa działalność rad osiedli. To właśnie te jednostki, pełniące funkcję łącznika między administracją publiczną a mieszkańcami, odpowiedzialne są za rozpowszechnianie informacji o organizowanych
konsultacjach społecznych, a także dystrybucję specjalnie przygotowanych przez
MPU plakatów informacyjnych, zawierających termin i miejsce spotkań. Rady
osiedli w celu rozpowszechniania tych informacji na terenie właściwego osiedla
wykorzystują ponadto własne metody dotarcia do mieszkańców, tj. kontakty bez
pośrednie, dystrybucję ulotek oraz wysyłanie informacji do mieszkańców za pomocą poczty elektronicznej. Co istotne, 25% wszystkich uczestników konsultacji
społecznych zawiadomiona była pisemnie przez odpowiednią radę osiedla lub informacja o spotkaniach pochodziła z plakatów oraz obwieszczeń umieszczonych
na terenie działalności rady (12%). Wśród innych źródeł informacji uczestnicy
konsultacji wskazali dodatkowo telewizję. Tematyka planowania przestrzennego
stanowi przedmiot doniesień medialnych lokalnych stacji telewizyjnych, takich

Ryc. 54. Źródła informacji o terminie i miejscu konsultacji społecznych
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

128 Uczestnicy i organizacja konsultacji społecznych w zakresie miejscowych planów zagospodarowania

jak WTK (Wielkopolska Telewizja Kablowa), RTK (Ratajska Telewizja Kablowa)
oraz Telewizja Winogrady. Dodatkowymi źródłami informacji o konsultacjach
społecznych są mniej powszechne formy, np. ogłoszenia w kościele, informacja
telefoniczna z MPU, informacja od partnerów handlowych czy zarządców nieruchomości. W zakresie rozpowszechniania informacji o konsultacjach coraz większe znaczenie zyskują nowe formy komunikacji społecznej, tj. media społecznościowe. Profile Facebook rad osiedli to mocno rozwijająca się i skuteczna forma
kontaktu między radą osiedla a mieszkańcami, jednak liczba osób, które pozyskały tę wiedzę właśnie z portali społecznościowych, jest znikoma.
Z badań ankietowych oraz wywiadów bezpośrednich z wybranymi interesariuszami procesu konsultacji społecznych wynika, że istnieje problem z pozyskaniem informacji o terminie i miejscu organizowanych konsultacji. Według
respondentów informacja ta publikowana jest zbyt późno. Zauważalna jest jednocześnie zależność pomiędzy wiekiem uczestnika konsultacji a źródłem pozyskania informacji o spotkaniu. Osoby powyżej 50. roku życia dużo częściej o spotkaniach dowiadują się za pośrednictwem tradycyjnych form, do których należą
działalność rady osiedla, obwieszczenia, plakaty, informacja sąsiedzka lub bliscy
znajomi. Osoby młodsze, do 40. roku życia, wiedzę o spotkaniach czerpią głównie
z Internetu oraz lokalnej telewizji.
8.4.2. Spotkania konsultacyjne w opinii ich uczestników
Istotnym elementem badań ankietowych oraz obserwacji uczestniczącej osób
biorących udział w konsultacjach społecznych w zakresie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego było uzyskanie opinii na temat organizowanych przez Urząd Miasta Poznania spotkań konsultacyjnych. Ocenie poddana została zarówno strona organizacyjno-techniczna, jak i merytoryczna konsultacji
społecznych.
Zdecydowana większość obecnych na konsultacjach społecznych bardzo dobrze rozumie potrzebę i zasadność ich organizacji. Na postawione w kwestionariuszu ankietowym pytanie: „Czy według Pana/i konieczne było organizowanie
dzisiejszego spotkania?”, 91% badanych odpowiedziało twierdząco, natomiast
jedynie 3% nie zauważyło potrzeby organizacji tychże spotkań. 6% badanych jest
zdania, że dodatkowe etapy konsultacji społecznych mogłyby zostać całkowicie
pominięte w całej procedurze planistycznej. Takiego zdania są przeważnie ludzie
do 50. roku życia będący przedsiębiorcami, osobami zatrudnionymi w prywatnych
firmach oraz przedstawicielami wolnych zawodów. Należy zaznaczyć, że opinia
uczestników na temat braku potrzeby organizowania dodatkowych konsultacji
społecznych dotyczyła w przeważającym stopniu pierwszego etapu konsultacji.
Uczestnicy spotkań zasadniczo rozumieją powody przystąpienia do sporządzania konkretnego planu miejscowego (75% wszystkich badanych). Pozostała
grupa nie do końca rozumie powód opracowywania planów (16%), natomiast
9% po zakończeniu konkretnego spotkania nadal pozostaje w niewiedzy. Spośród
osób, które nie zrozumiały powodu przystąpienia do opracowywania planu miejscowego, 70% to osoby powyżej 60. roku życia, emeryci oraz renciści. Zasadniczo
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w opinii uczestników konsultacji efekt edukacyjno-informacyjny spotkań jest
osiągnięty, a same spotkania gwarantują możliwość poszerzenia lub uzyskania
wiedzy na tematy związane z planowaniem przestrzennym zarówno w swojej dzielnicy, jak i w całym mieście. Na postawione pytanie „Czy uczestnictwo
w konsultacjach dało Panu/i lepsze niż dotychczas zrozumienie istoty planowania
przestrzennego?”, 74% odpowiedziało, że ich poziom wiedzy na temat procedur
planistycznych wzrósł.
Uczestnicy konsultacji społecznych ocenili również stronę organizacyjną spotkań oraz kwestie merytoryczne, dotyczące opracowywanego planu miejscowego.
Bardzo wysoko i pozytywnie ocenione zostały terminy oraz miejsca organizowanych spotkań. Pojawiające się pojedyncze zastrzeżenia odnosiły się do zbyt
wczesnej godziny spotkania. Uwagę tę zgłaszali przeważnie mężczyźni pracujący
w wieku do 50 lat, proponując jednocześnie zmianę dotychczas obowiązującej godziny spotkań z 16.00–17.00 na 18.00–19.00. Uczestnicy konsultacji społecznych
zwracają ponadto uwagę na potrzebę lepszego oznaczenia miejsca spotkań oraz,
w kilku przypadkach, na zbyt krótki czas trwania konsultacji społecznych.
Uczestnicy konsultacji społecznych nie wnoszą natomiast zastrzeżeń co do
strony organizacyjnej spotkań. Pojawiają się pojedyncze głosy w szczególności ze
strony organizacji pozarządowych i organizacji społecznych o potrzebie zapewnienia symbolicznego poczęstunku oraz klimatyzowanych pomieszczeń zwłaszcza w miesiącach wiosenno-letnich. Zasadna wydaje się ponadto sugestia, aby
osoby zabierające głos w dyskusji przedstawiały się. Ponadto lepszą atmosferę
spotkań mogłoby zapewnić ustawianie krzeseł w okrąg tak, aby organizatorzy
i mieszkańcy nie siedzieli z założenia w opozycji do siebie, tylko wszyscy mogli
się dobrze widzieć (aspekt psychologiczny „zaproszenie uczestników konsultacji
do jednego stołu”).

Ryc. 55. Struktura odpowiedzi na pytanie: „Czy uczestnictwo w konsultacjach dało Panu/i lepsze niż dotychczas zrozumienie istoty planowania przestrzennego?”
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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Ryc. 56. Ocena konsultacji społecznych pod kątem terminu, miejsca i dostępności informacji o spotkaniu
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Nieco gorzej oceniony został dostęp do informacji o miejscu i terminie spotkań.
Pojawiają się w tym zakresie wyraźne głosy niezadowolenia (16%), oceniające źle
lub bardzo źle ten element organizacyjny. Jak wskazują wyniki badań, uczestnicy
konsultacji społecznych w dużym stopniu zwracają uwagę na problemy z dotarciem do informacji o odbywających się spotkaniach. Skarżą się, że na obszarach
objętych planem brak jest informacji o planowanych spotkaniach. Wśród propozycji usprawnienia przepływu informacji o miejscu i terminie spotkań uczestnicy wymieniają możliwość większego wykorzystania mediów społecznościowych,
a spośród bardziej tradycyjnych metod – dystrybucję wśród mieszkańców ulotek
informacyjnych na obszarze objętym planem. Inną propozycją zgłaszaną przez
mieszkańców w celu poprawy przepływu informacji o planowanych konsultacjach
społecznych jest wysyłanie pocztą tradycyjną lub elektroniczną do mieszkańców
drukowanych informacji z rysunkiem planu oraz stosowną uchwałą. Powtarzającą się sugestią jest większe wykorzystanie nowoczesnych technik komunikacyjnych w postaci Internetu. Nie pada jednocześnie żadna propozycja dotycząca podmiotu, który odpowiedzialny byłby za zaproponowane powyżej działania
promocyjno-informacyjne.
Kolejnym elementem organizacyjnym podlegającym ocenie przez uczestników
konsultacji była jakość i czytelność prezentowanych materiałów w trakcie spotkania, możliwość skutecznego zapoznania się z nimi podczas konsultacji oraz
sposób moderowania spotkania przez organizatorów. Wyniki w tym zakresie
przedstawiono na rycinie 57.
18% badanych źle oraz bardzo źle oceniło jakość prezentowanych podczas spotkań materiałów. Według części uczestników spotkań prezentacje multimedialne
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Ryc. 57. Ocena jakości, czytelności prezentowanych materiałów oraz jakości moderowania
konsultacji społecznych
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

są mało czytelne i nie pozwalają na wystarczająco dokładne zapoznanie się z ich
treścią. Zastrzeżenie to dotyczy w szczególności materiałów planistycznych (map
analitycznych, projektów planów itp.). Kolejną zgłaszaną uwagą jest niesatysfakcjonująca jakość materiałów planistycznych, w których często brak jest nazw ulic
i czytelnej legendy. Jest to element poważnie utrudniający prawidłową percepcję
materiału. Kwestia czytelności prezentacji multimedialnych to jedna z najczęściej
pojawiających się uwag pod adresem organizatorów spotkań. Podobnie oceniana
jest także możliwość skutecznego zapoznania się z materiałami planistycznymi
w trakcie spotkań. Propozycją uczestników konsultacji mającą na celu poprawę
tego stanu jest m.in. przygotowanie i dystrybuowanie w trakcie spotkań materiałów w tradycyjnej formie papierowej. Materiały mogłyby zawierać całość lub
tylko część prezentowanych w formie multimedialnej elementów. Lepsza jakość
materiałów kartograficznych pozwalałaby na pełniejsze zaznajomienie się uczestników z zapisami planistycznymi i przyczyniłaby się do zwiększania zaangażowania mieszkańców w dyskusję nad rozwiązaniami zaproponowanymi w planie
miejscowym.
Często zgłaszaną przez uczestników konsultacji sugestią jest opracowywanie
trójwymiarowych wizualizacji dla sporządzanych planów miejscowych, gdyż prezentowana przez MPU wersja dwuwymiarowa nie pozwala znacznej grupie osób
na pełne zrozumienie zapisów planów. Znaczący problem stanowi ponadto brak
dostępu do projektu MPZP przed spotkaniem oraz możliwość jego pozyskania
po spotkaniu w wersji elektronicznej. To właśnie brak możliwości zapoznania się
z materiałami planistycznymi przed spotkaniem i po stanowi jeden z najczęściej
powtarzających się zarzutów skierowanych do przedstawicieli Miejskiej Pracowni
Urbanistycznej w Poznaniu.
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Jak wynika z przeprowadzonych badań, uczestnicy konsultacji społecznych
w dużym stopniu nie posiadają wystarczającej wiedzy planistycznej, stąd konieczne wydaje się zwrócenie szczególnej uwagi na możliwie jak największe uproszczenie prezentowanych materiałów przy zachowaniu maksymalnej jego czytelności i zawartości merytorycznej. Jedną z propozycji uczestników konsultacji w tym
zakresie jest prezentowanie projektów planów na wydrukach wielkoformatowych
oraz wykazywanie listy zmian w projekcie dokonanych względem poprzednio
opracowywanych wersji planu.
Liczna grupa uczestników konsultacji społecznych wskazuje na rosnące znaczenie internetowych narzędzi z zakresu przedstawiania i konsultowania materiałów planistycznych. Odpowiednio przygotowane platformy internetowe, dające możliwość dokładnego zapoznania się z treścią projektu planu miejscowego
oraz zgłaszania uwag i wniosków, są często wymieniane przez uczestników spotkań jako alternatywa dla spotkań tradycyjnych. Na zadane w badaniu pytanie:
„Gdyby miał/a Pan/i możliwość wyboru uczestniczenia w konsultacjach w aktualnej formie albo za pośrednictwem Internetu, którą formę uczestnictwa wybrał/
aby Pan/i?” prawie połowa badanych odpowiedziała, że byłaby w stanie skorzystać z możliwości konsultacji projektu planu przez Internet, z czego 8% preferuje
przeniesienie w całości konsultacji do wersji online. 47% badanych jest zdania,
że najwłaściwszą formą konsultacji społecznych w zakresie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego są spotkania bezpośrednie w dotychczas organizowanej przez Urząd Miasta Poznania formie. Jednocześnie należy wskazać, że
nie ma żadnych jednoznacznych zależności między wiekiem respondentów a preferencjami w zakresie wykorzystania nowych form konsultacji społecznych.
Uczestnicy spotkań konsultacyjnych poproszeni zostali dodatkowo o ocenę
sposobu i jakości moderowania spotkań przez pracowników Urzędu Miasta Poznania oraz MPU. Niespełna 70% badanych dobrze i bardzo dobrze ocenia pracę osób prowadzących spotkania. Głosy niezadowolenia w tej kwestii stanowią
około 8%. Wśród pojawiających się zastrzeżeń skierowanych do osób prowadzących można wskazać na nieumiejętność odpowiedzi na niektóre pytania zadane przez uczestników. Część osób
biorących udział w konsultacjach nieumiejętność odpowiedzi na zadane
pytania upatruje w braku przedstawicieli odpowiednich wydziałów Urzędu
Miasta Poznania, którzy z uwagi na
złożoność zagadnień powinni być również obecni na spotkaniach. Kwestia
ta dotyczy w szczególności spotkań,
w trakcie których pojawia się szereg
złożonych problemów przestrzennych
Fot. 11. Prezentacja multimedialna podoraz prawnych (w szczególności właczas konsultacji społecznych MPZP dla
snościowych). Przedstawiciele wydziaosiedla Orła Białego w dniu 25 lutego
łów Urzędu Miasta Poznania powinni
2013 r.
stanowić bezpośrednie wsparcie dla
Źródło: archiwum fotograficzne autora.
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Ryc. 58. Preferowane formy konsultacji społecznych w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Poznaniu
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

pracowników Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Wskazywana jest ponadto potrzeba uczestniczenia prawników reprezentujących urząd miasta lub MPU, którzy
wspieraliby planistów w sprawach spornych i skomplikowanych prawnie. Według
uczestników konsultacji społecznych pracownicy MPU powinni reprezentować
przede wszystkim niezależne stanowisko eksperckie, a nie tylko wykonywać polecenia polityczne.
W ramach realizowanych badań ankietowych uczestnicy konsultacji ocenili
elementy organizacyjne, które mają wpływ na ogólny odbiór konsultacji przez
uczestników. Na rycinie 59 przedstawiono trudno mierzalne oraz w dużym stopniu subiektywne elementy spotkań, takie jak rzeczowość prowadzonej dyskusji,
swoboda wyrażania opinii, partnerskie traktowanie obecnych na spotkaniu oraz
ogólna atmosfera. Wszystkie cztery kategorie ocenione zostały pozytywnie (dobrze i bardzo dobrze). Zauważyć można jedynie, że 8% badanych jest zadania, iż
spotkania są nierzeczowe, a osoby te mają poczucie barku partnerskiego traktowania uczestników przez organizatorów.
Uczestnicy badania poproszeni zostali ponadto o wyrażenie swojej opinii na
temat skuteczności i efektywności konsultacji. 60% obecnych na konsultacji osób
widzi bezwzględną potrzebę organizowania spotkań bezpośrednich z mieszkańcami i traktuje je jako skuteczne narzędzie w pracach planistycznych. 14% jest
natomiast odmiennego zdania i źle ocenia skuteczność organizowanych w Poznaniu konsultacji społecznych. Ponad 40% badanych twierdzi, że konsultacje nie
gwarantują żadnej możliwości wpływu na powstający projekt planu, a 22% – że
nie zauważa żadnych pozytywnych efektów i rezultatów spotkań bezpośrednich.
Uczestnicy konsultacji społecznych wielokrotnie zwracają uwagę, że organizowane przez Urząd Miasta Poznania spotkania nie mają charakteru konsultacji,
ale raczej spotkań informacyjnych. Dotyczy to głównie pierwszego etapu konsultacji, podczas którego prezentowane są jedynie wstępne założenia projektu planu
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Ryc. 59. Ocena wybranych aspektów organizacyjnych konsultacji społecznych
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

miejscowego, a w trakcie spotkania brak jest jakichkolwiek elementów konsultacyjnych. Respondenci wskazują, że pierwszy etap konsultacji mógłby zostać
pominięty. Sugerują jednocześnie możliwość zmiany formy tego etapu z bezpośrednich spotkań tradycyjnych na konsultacje przy wykorzystaniu narzędzi internetowych. Uczestnicy pierwszego etapu konsultacji społecznych bardzo często są
rozczarowani brakiem jakichkolwiek propozycji planistycznych ze strony MPU.

Ryc. 60. Skuteczność i efektywność konsultacji jako narzędzia wpływu na projekt planu
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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Ponadto twierdzą, że konsultacje społeczne w zakresie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego nie spełniają do końca swojej funkcji, gdyż
prezentowane na drugim etapie konsultacji projekty planów to gotowe już rozwiązania, na które uczestnicy konsultacji nie mieli wcześniej żadnego wpływu.
Według respondentów konsultacje realizowane w Poznaniu pozbawione są elementu decyzyjnego, a jedynie opierają się na informowaniu społeczeństwa o wybranych rozwiązaniach. Podczas drugiego etapu konsultacji projekt planu jest
już niemal gotowy a konsultacja takiej wersji dokumentu jest według badanych
zbędna. Wśród nielicznych uczestników spotkań pojawia się przeświadczenie, że
decyzje dotyczące rozstrzygnięć planistycznych zapadają wcześniej w toku wewnątrzurzędowych ustaleń, a spotkania z mieszkańcami są jedynie wypełnieniem
stosownych obowiązków i czystą „grą pozorów”. Pojawiają się wyraźne sugestie,
że głos społeczny powinien być bardziej uwzględniany w pracach nad przygotowaniem planu, gdyż mieszkańcy mają silne poczucie braku mocy sprawczej.
Tabela 21. Wybrane postulaty uczestników konsultacji społecznych dotyczące poprawy
przebiegu spotkań konsultacyjnych
Postulaty dotyczące prezentowanych materiałów planistycznych
–– Poprawa jakości i czytelności prezentacji multimedialnych podczas spotkań
–– Brak nazw ulic na prezentowanych materiałach kartograficznych
–– Rozdawanie uczestnikom konsultacji społecznych materiałów w formie papierowej
dotyczących konsultacji społecznych, np. map obszaru objętego planem oraz rysunku
projektu planu
–– Prezentacja projektu planu i obszaru objętego planem w formie trójwymiarowej
(forma makiety lub wizualizacji graficznej)
–– Wykorzystywanie narzędzi internetowych w zakresie konsultowania planów
miejscowych. Możliwość dokładnego zapoznania się z projektem planu w Internecie
oraz możliwość składania wniosków i uwag przez Internet
–– Brak dostępności materiałów (głównie projektu planu) na stronach MPU
i UMP. Dotyczy to głównie możliwości zapoznania się z projektem planu przed
konsultacjami społecznymi
–– Mało zrozumiałe dla przeciętnego mieszkańca miasta zapisy planów miejscowych.
Język planistycznych jest zbyt skomplikowany, wymagający dodatkowych wyjaśnień
–– Opracowanie w przypadku kolejnej wersji planu listy dokonanych zmian względem
poprzedniej wersji
–– Zapewnienie dobrej jakości sprzętu komputerowego i multimedialnego (głównie
projektor/rzutnik)
–– Prezentowanie projektu planu w formie wydruku wielkoformatowego, a nie w formie
prezentacji
Postulaty dotyczące strony organizacyjnej spotkań
–– Zapewnienie odpowiedniej wielkości pomieszczenia na potrzeby konsultacji
–– Klimatyzowane sale, w szczególności w okresach wiosenno-letnich
–– Poprawienie dyscypliny osób zabierających głos w dyskusji – ograniczenie czasu
wypowiedzi
–– Każda osoba zabierająca głos powinna się przedstawić
–– Zmiana rozmieszczenia krzeseł w formę okręgu, tak aby wszyscy mogli się widzieć
–– Zapewnienie drobnego poczęstunku i napojów (zimą i latem)
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Postulaty dotyczące terminów i miejsc spotkań
–– Lepsze oznaczenie miejsc spotkań. Pojawiają się problemy z dotarciem do sali
spotkań
–– Późniejsza godzina spotkań. Najczęściej proponowana przez uczestników to godz.
18.00–19.00
–– Z uwagi na zbyt wczesną godzinę w spotkaniach nie mogą uczestniczyć osoby
aktywne zawodowo
–– Zbyt krótki czas trwania spotkań
Informowanie mieszkańców o konsultacjach społecznych
–– Brak informacji o konsultacjach w miejscu organizowanych spotkań
–– Rozsyłanie do mieszkańców kserokopii planu i uchwały pocztą lub przez Internet
–– Umieszczanie na plakatach informacyjnych tematów, których będzie dotyczyć
spotkanie (zakres tematyczny spotkania)
–– Wykorzystywanie mediów społecznościowych do informowania o miejscu, terminie
i tematyce spotkań
–– Lepsze wykorzystanie mediów (prasy i telewizji) w procesie informowania o terminie
i miejscu spotkań
–– Oznaką nieefektywnej kampanii informacyjnej jest niska frekwencja podczas spotkań
–– Roznoszenie ulotek informacyjnych o spotkaniach
–– Bezpośrednie zapraszanie mieszkańców na spotkania
Postulaty dotyczące organizatorów konsultacji (MPU oraz gabinet prezydenta)
–– Lepsze przygotowanie merytoryczne prowadzących spotkanie
–– Nieumiejętność odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników
–– Brak przedstawicieli odpowiednich wydziałów Urzędu Miasta i radców prawnych
wspierających merytorycznie pracowników MPU
–– Przedstawiciele MPU powinni zachować bezstronność i reprezentować interesy
ogólnomiejskie
Postulaty dotyczące idei konsultacji społecznych
–– Pierwszy etap konsultacji nie ma cech konsultacji społecznych. Spotkanie ma
charakter czysto informacyjny
–– Pierwszy etap konsultacji mógłby zostać pominięty, gdyż w ramach spotkań
mieszkańcy nie mają żadnego wpływu na powstający plan.
–– Założenia prezentowane na pierwszym spotkaniu mogłyby być przedstawiane
w Internecie.
–– Osoby uczestniczące w pierwszym spotkaniu są rozczarowane brakiem jakiejkolwiek
propozycji zagospodarowania terenu. Brak poczucia realnego wpływu na kształt
przestrzeni miejsca zamieszkania
–– Powszechne poczucie braku siły sprawczej spotkań.
–– Spotkania konsultacyjne są „grą pozorów” oraz „mydleniem oczu”
–– Uwagi zgłaszane podczas spotkań powinny być konsekwentnie wprowadzane w życie
–– Uczestnicy konsultacji mają poczucie fasadowości spotkań, twierdząc, że właściwe
decyzje planistyczne już zapadły
–– Poczucie braku sensu spotkań (w szczególności na drugim etapie) potęguje fakt, że
projekt planu jest już gotowy i brak było elementu współdecydowania w procesie jego
powstawania
–– Miejscowe plany powinny być współtworzone przez mieszkańców, a nie tylko
konsultowane gotowe już wersje rozwiązań
–– Spotkania są formą konfrontacji mieszkańców z ustaloną już wizją rozwoju miasta, na
którą ich wpływ jest silnie ograniczony
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Postulaty dotyczące zastosowania nowych rozwiązań w zakresie konsultacji społecznych
–– Wprowadzenie konsultacji społecznych za pomocą Internetu
–– Wykorzystanie Internetu w zakresie: informowania mieszkańców o spotkaniach,
prezentowania założeń do opracowywania planów oraz uzyskiwania opinii
mieszkańców na temat projektów
–– Zapewnienie możliwości składania wniosków przez Internet
Inne
–– Brak przedstawiania konsekwencji finansowej dla opracowywanych planów
–– Duża grupa osób nie rozumie przede wszystkim procedur opracowywania planów, co
stanowi istotne ograniczenie w zakresie rozumienia idei tworzenia planów
Źródło: opracowania własne na podstawie badań ankietowych.

Padają też poważne zarzuty wobec organizatorów tychże spotkań, że konsultacje
społeczne MPZP to „mydlenie oczu”, a właściwe decyzje nie zapadają na pewno
w wyniku tych konsultacji. Plany miejscowe w Poznaniu powinny być nie tyle
konsultowane, ile sporządzane wraz ze społecznością lokalną.
Jednym z elementów oceny procesu konsultacji społecznych jest kwestia akceptacji przez społeczeństwo rozwiązań planistycznych proponowanych przez
przedstawicieli Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. 84% badanych akceptuje proponowane rozwiązania, z czego 46% wskazuje na różnego typu zastrzeżenia do
prezentowanego projektu. 16% uczestników spotkań nie akceptuje całkowicie
proponowanych rozwiązań, przy czym w większości przypadków bez podania powodu braku akceptacji. Zastrzeżenia do projektu planu mają charakter silnie subiektywny, jednak w przeważającym stopniu dotyczą one ochrony przed zabudową
terenów zielonych w mieście, a także podkreślana jest konieczność tworzenia nowych obszarów wyłączonych z zabudowy. Często pojawiającym się zastrzeżeniem
jest kwestia intensyfikowania nowo projektowanej zabudowy. Mieszkańcy większości analizowanych obszarów sprzeciwiają się dogęszczaniu zabudowy, zwłaszcza
obiektami wielorodzinnymi. Akcentowana jest potrzeba prowadzenia racjonalnego
planowania, w którym parametry nowej zabudowy będą adekwatne do otoczenia.
Do najczęściej wskazywanych przez uczestników spotkań uwag o charakterze ogólnym zaliczyć należy kwestię ograniczania ruchu samochodowego oraz sprzeciw
wobec tworzenia nowych ulic i przystanków komunikacji zbiorowej w sąsiedztwie
miejsca ich zamieszkania. Jednocześnie pojawiają się głosy o konieczności budowy
nowych dróg i poprawy jakości ich stanu technicznego.
Wśród uczestników konsultacji występuje także przekonanie o prowadzeniu
polityki przestrzennej miasta zgodnej z oczekiwaniami inwestorów. Mieszkańcy
mają ponadto obawy, że niewłaściwa polityka przestrzenna może się przyczynić
do pogorszenia jakości otoczenia ich miejsca zamieszkania, co jednocześnie może
przełożyć się na spadek atrakcyjności, a docelowo spadek cen nieruchomości
osób prywatnych. Wśród zastrzeżeń zgłaszanych przez uczestników konsultacji
społecznych wyraźnie dominują partykularne interesy pojedynczych osób.
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8.4.3. Ocena konsultacji w wyniku obserwacji uczestniczącej
Obserwacja uczestnicząca 25 spotkań konsultacyjnych dostarczyła istotnej wiedzy na temat wybranych, trudno mierzalnych elementów składowych spotkań
oraz całego przebiegu procesu konsultacyjnego. Ocena spotkań konsultacyjnych
dotyczyła kilku wybranych elementów, zarówno tych o charakterze organizacyjnym, jak i merytorycznym. Ocenie poddane zostały takie elementy, jak: miejsce
organizacji spotkań, forma, jakość i treść prezentowanego materiału, przebieg
i atmosfera spotkań, ocena pracy organizatorów konsultacji, reakcje uczestników.
Miejsca spotkań
Organizacja pierwszego i drugiego etapu konsultacji społecznych ma miejsce
w najbliższej okolicy uchwalanego planu. Konsultacje społeczne odbywają się
przeważnie w miejscach publicznych, dobrze znanych lokalnej społeczności, takich jak: szkoły, przedszkola, świetlice, siedziby rad osiedli itp. Organizowanie
dodatkowych spotkań z mieszkańcami miasta poza siedzibą urzędu miasta oraz
MPU jest bardzo dobrze odbierane przez uczestników. Pozytywnie odbierają oni
i rozumieją ideę spotkań, co ma swoje potwierdzenie zarówno w wynikach badań
ankietowych, jak i w toku obserwacji uczestniczącej. Widoczne jest poczucie swobody i pewności osób obecnych na spotkaniach. Z uwagi na organizację spotkań
blisko miejsca zamieszkania uczestników niejednokrotnie mają oni poczucie bycia gospodarzem miejsca. Na konsultacjach obecni są przeważnie przedstawiciele
stosownej rady osiedla, którzy wraz z pracownikami MPU i UMP współorganizują spotkania. Zauważyć można natomiast wyraźną zależność pomiędzy miejscem
organizowanych konsultacji społecznych a frekwencją. Wszystkie spotkania, które odbywały się w Urzędzie Miasta Poznania, przyciągnęły bardzo małą liczbę
uczestników. W konsultacjach nad czterema planami sporządzanymi dla ścisłego
centrum Poznania (Stare Miasto)3 centralnie zlokalizowanym obiektem publicznym był Urząd Miasta, jednak w spotkaniu uczestniczyło łącznie 13 osób. Jest to
najniższa frekwencja spośród wszystkich analizowanych spotkań. Przybyłe do Urzędu Miasta osoby sprawiały
wrażenie mniej pewnych siebie, wyczuwalne było większe skrępowanie
oraz większy niż na pozostałych spotkaniach dystans do prowadzących
i otoczenia. Niska frekwencja może
wynikać w dużej mierze z psychologicznego dystansu dzielącego mieszkańców i urząd, niechęci czy też straFot. 12. Konsultacje społeczne MPZP dla
chu. Dodatkowo charakter planu ma
śródmieścia Poznania w Sali Sesyjnej
wpływ na niską frekwencję. Podobnie
Urzędu Miasta Poznania (2013)
niska frekwencja występuję także podŹródło: archiwum fotograficzne autora.
3

MPZP dla Muzeum Narodowego; MPZP w rejonie ul. Ślusarskiej, Wielkiej, Garbary i Woźnej;
MPZP w rejonie ul. Szkolnej, Jaskółczej, Wrocławskiej, Podgórnej; MPZP w rejonie ul. Taylora
i Kościuszki.
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Fot. 13. Rozkład miejsc dla uczestników konsultacji społecznych MPZP w rejonie nad
Spławką, organizowanych w osiedlowej szkole podstawowej (2013)
Źródło: archiwum fotograficzne autora.

czas końcowego etapu procedury planistycznej – dyskusji publicznych organizowanych każdorazowo w siedzibie MPU.
Elementem, który w sposób wyraźny wpływa na ogólną atmosferę i przebieg
spotkań, jest rozkład miejsc dla ich uczestników i organizatorów. Fizyczny podział sali spotkań na część zajmowaną przez gości (mieszkańców) oraz przez organizatorów (pracownicy MPU i UMP) potęguje w sposób znaczący negatywne
interakcje i już na samym początku spotkania stawia obie strony w wyraźnej opozycji. W dużym stopniu układ „urzędnicy–mieszkańcy” determinuje niekorzystną
atmosferę i nie zachęca do twórczego włączania się w dyskusję. Przede wszystkim
układ miejsc wzmacnia niepotrzebny dystans pomiędzy uczestnikami a organizatorami spotkań.
Pojawiającym się relatywnie często problemem organizacyjnym jest niewystarczające oznakowanie miejsc, w których odbywają się spotkania. Kwestia ta
znacząco utrudnia uczestnikom dotarcie na konsultacje i nierzadko jest przyczyną
licznych spóźnień. Uczestnicy spotkań bardzo często zwracają uwagę na ten element, zgłaszając pretensje do pracowników merytorycznych, którzy nie są odpowiedzialni za ten aspekt organizacyjny.
Forma i przebieg spotkań
Konsultacje społeczne każdorazowo mają formę spotkań bezpośrednich, w których uczestniczą organizatorzy i dobrowolnie przybyli uczestnicy. Wszystkie spotkania składają się z trzech zasadniczych elementów:
1. części wstępnej – przywitanie uczestników spotkania i wyjaśnienie celu spot
kania;
2. części zasadniczej – prezentacja multimedialna założeń lub projektu MPZP;
3. części końcowej – dyskusja moderowana przez pracownika UMP lub MPU.
Kluczowym punktem każdego spotkania jest prezentacja multimedialna przygotowana przez projektantów MPU, dotycząca przedmiotu konsultacji. Ten element spotkania stanowiący największą wartość merytoryczną budzi jednak liczne
zastrzeżenia uczestników. Prezentowane przez przedstawicieli Miejskiej Pracowni Urbanistycznej materiały multimedialne generalnie charakteryzują się niską
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jakością, utrudniającą prawidłową percepcję. Jest to kwestia, na którą każdorazowo wskazują uczestnicy niemal wszystkich spotkań jako słabą ich stronę. Ograniczona percepcja prezentacji multimedialnych jest z jednej strony wynikiem
wykorzystywania złej jakości sprzętu multimedialnego, ale przede wszystkim
umieszczaniem w niej zbyt dużej ilości nieczytelnego materiału, głównie tekstu4.
Dotyczy to zwłaszcza części poświęconej procedurom sporządzania miejscowych
planów zagospodarowania, które z uwagi na bardzo dużą ilość tekstu nie spełniają do końca założonej funkcji informacyjno-edukacyjnej. Jak wskazują wyniki badań ankietowych, zdecydowana większość uczestników nie posiada wiedzy
o procedurach planistycznych w zakresie sporządzania planów miejscowych. Dlatego ten niezmiernie istotny element spotkania mający podstawowy walor edukacyjny powinien tym bardziej cechować się czytelnością oraz prostotą przekazu.
Dodatkowo należy zauważyć, że znaczącą grupę uczestników spotkań stanowią
osoby starsze, dla których czytelność materiału odgrywa kluczową rolę w jego
zrozumieniu. Prezentowany materiał powinien mieć charakter uniwersalny i być
dostosowany do grupy odbiorców o różnym poziomie wiedzy i doświadczenia
w planowaniu przestrzennym. Jak wskazują wyniki obserwacji spotkań konsultacyjnych, przedstawiany materiał informacyjny zawiera branżowe słownictwo,
które niejednokrotnie jest niezrozumiałe dla uczestników spotkań. Istotnymi
elementami wpływającymi na ograniczoną czytelność i brak zrozumiałości materiału są wskazana wcześniej niedostateczna jakość sprzętu multimedialnego oraz
zróżnicowane warunki lokalowe w miejscu organizowanych konsultacji.
Prezentowany materiał, w szczególności wyjaśniający procedury sporządzania MPZP, nie jest różnicowany pod kątem możliwości jego przyswojenia przez
różne grupy odbiorców. Jak wskazują wyniki obserwacji uczestniczącej, podczas
wszystkich analizowanych spotkań
konsultacyjnych prezentowany jest
ten sam szablon prezentacji, dotyczący ścieżki proceduralnej uchwalania
planu. Materiał ten w małym zakresie
uwzględnia specyfikę spotkań, na których obecne są osoby o zróżnicowanym poziomie wiedzy planistycznej.
Podobna sytuacja dotyczy używanego
przez organizatorów języka wypowiedzi, który zasadniczo jest branżowy
i niejednokrotnie niezrozumiały dla
Fot. 14. Prezentacja mało czytelnego mateprzeciętnego mieszkańca.
riału zawierającego przegląd procedur
W trakcie organizowanych konsulw zakresie sporządzania MPZP podczas
tacji społecznych brak jest wytłumakonsultacji społecznych przy ul. Jasna
Rola w Poznaniu
czenia w początkowej części spotkaŹródło: archiwum fotograficzne autora.
nia podstawowego pojęcia, jakim jest
4

Wykorzystywany podczas spotkań sprzęt multimedialny, tj. projektor lub komputer, zazwyczaj stanowi wyposażenie pomieszczeń, w których organizowane są konsultacje. Weryfikacja jakości urządzenia często nie jest możliwa.
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„miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego”. Moderatorzy spotkań rozpoczynają je bezpośrednio od zaprezentowania procedur planistycznych i wskazania miejsca, na którym aktualnie znajduje się procedowany plan, a także zasięgu przestrzennego planu. Można odnieść wrażenie, że prowadzący spotkania
zakładają, iż uczestnicy posiadają wiedzę na temat istoty planu miejscowego.
Niejednokrotnie zauważalne jest wyraźne niezrozumienie i konsternacja wśród
osób, które tej wiedzy nie posiadają, a uczestniczą w spotkaniu głównie ze względów poznawczych lub z ciekawości. Wyjaśnienie definicji i celu organizacji spotkania pojawia się zazwyczaj w czasie dyskusji, będącej ostatnią częścią spotkania. Doprowadza to często do sytuacji, w której przez większość spotkania część
uczestników nie rozumie całego, szerokiego jego kontekstu. Wyjaśnienie zasad
i procedur planowania przestrzennego na jak najwcześniejszym etapie spotkania
jest podstawą podniesienia jakości merytorycznej dyskusji oraz wyeliminowania
pytań wynikających z niewiedzy uczestników.
Powtarzającym się i nierzadko źle odbieranym przez uczestników konsultacji elementem spotkań jest odsyłanie uczestników przez prowadzących do zamieszczonego na stronie MPU słowniczka pojęć planistycznych. Powoduje
to niejednokrotnie oburzenie przybyłych na spotkanie osób i potęguje ogólne
niezadowolenie.
Prezentacja projektu MPZP podczas drugiego etapu konsultacji społecznych
następuje tylko i wyłącznie przy wykorzystaniu środków multimedialnych. Pojawiające się liczne problemy techniczne oraz brak technicznej możliwości zaprezentowania szczegółów planu w formie multimedialnej stanowią przedmiot licznych
uwag osób uczestniczących w spotkaniach. Bardzo często ze strony uczestników
padają prośby o drukowanie i dystrybucję papierowej wersji opracowań kartograficznych w celu bardziej szczegółowego zapoznania się z zapisami planu.
Prowadzenie konsultacji społecznych
Odpowiedzialność za merytoryczną stronę konsultacji społecznych spoczywa
na pracownikach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którzy przeważnie pełnią
funkcję projektantów prowadzących konkretną procedurę planistyczną. Rolę moderatora spotkań pełnią natomiast pracownicy biura prezydenta UMP. Niemal
na wszystkich spotkaniach planiści z MPU posługują się branżowym, specjalistycznym językiem. Bardzo często język ten jest niezrozumiały dla przeciętnego
uczestnika konsultacji społecznych. Mieszkańcy, w szczególności osoby starsze
lub niezaznajomione z zagadnieniami planowania przestrzennego, nie rozumieją skomplikowanych wypowiedzi osób prowadzących spotkanie. Jednocześnie
uczestnicy konsultacji rzadko kiedy proszą o powtórne wyjaśnienie omawianych
kwestii.
Spotkania z mieszkańcami wymagają od prowadzących elastyczności w zakresie dostosowania formy przekazu i stopnia jego skomplikowania do zróżnicowanych grup odbiorców. Konsultacje społeczne to trudna sztuka zmierzenia się
z różnymi nastrojami społecznymi i różnymi typami ludzkiej osobowości. Niejednokrotnie podczas konsultacji atmosfera jest burzliwa i nerwowa, a padające
uwagi i zarzuty kierowane są bezpośrednio do prowadzącego spotkanie. Często
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są one silnie zabarwione emocjonalnie, agresywne, obraźliwe, a nawet wulgarne.
Sytuacje takie wymagają od planistów koncentracji, opanowania swoich emocji
i zachowania dystansu i spokoju. W tak trudnych sytuacjach szczególnego znaczenia nabierają umiejętności mediacyjne prowadzącego i odporność psychiczna,
którą kształtować można poprzez specjalnie organizowane specjalistyczne szkolenia. Jak wskazują wyniki obserwacji, nie wszyscy planiści z MPU takie umiejętności posiadają, a dla części z nich prowadzenie konsultacji społecznych stanowi
duży wysiłek emocjonalny.
Pracownicy Miejskiej Pracowni Urbanistycznej zawsze odpowiadają uczestnikom na zadawane pytania. Występują jednak momenty, w których udzielenie odpowiedzi jest niemożliwe z uwagi na brak szczegółowej wiedzy planistów. Jednym
z najczęściej pojawiających się problemów w zakresie udzielenia pełnej odpowiedzi
na zadane pytanie jest brak przedstawicieli właściwych wydziałów Urzędu Miasta
Poznania oraz innych jednostek miejskich. Pytania kierowane do urbanistów niejednokrotnie wykraczają poza zakres ich wiedzy i kompetencji. Brak przedstawicieli Wydziału Urbanistyki i Architektury, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz biura prawnego UMP
uwidacznia się wyraźnie w przypadku procedowania planów miejscowych, kiedy to
pojawiają się złożone konflikty przestrzenne, niewyjaśnione kwestie własnościowe
itd. Brak wsparcia ze strony pracowników Urzędu Miasta skutkuje bezradnością
w odpowiedzi na niejednokrotnie bardzo konkretnie formułowane pytania ze strony uczestników spotkań, co ostatecznie doprowadza do eskalacji niezadowolenia
lub agresji wobec planisty. Nieobecność pracowników wydziałów UMP nie zwalnia
jednak przedstawicieli MPU od posiadania jak najbardziej precyzyjnej wiedzy na
temat uwarunkowań opracowywanego planu. Planiści muszą dysponować również
wiedzą dotyczącą opracowań planistycznych powstających w sąsiedztwie opracowywanego przez nich planu, gdyż bardzo często padające ze strony mieszkańców
pytania odnoszą się do obszarów sąsiednich. Najczęściej padającą z ust projektantów odpowiedzią jest tłumaczenie, że zasięg planu nie obejmuje kwestii, o którą
pytają mieszkańcy, co powoduje różne reakcje, przeważnie niezadowolenie i oburzenie. Odsyłanie mieszkańców z konkretnym pytaniem do kompetentnego wydziału UMP odbierane jest jako brak przygotowania prowadzącego lub jako ignorancja i skutkuje wzmożonym niezadowoleniem społecznym.
Elementem, na który zwrócono uwagę w trakcie obserwacji spotkań konsultacyjnych, jest brak sporządzania przez planistów notatek roboczych ze spotkania
lub opracowywania z nich sprawozdań. W trakcie spotkania wielokrotnie uczestnicy zachęcani są do składania swoich wyartykułowanych ustnie wniosków w formie pisemnej, jednak fakt ten nie powinien zwalniać prowadzących z notowania
niejednokrotnie bardzo trafnych i istotnych uwag ze strony przybyłych uczestników spotkania.
Na podstawie obserwacji uczestniczącej określone zostały najbardziej istotne
cechy spotkań konsultacyjnych:
1. Frekwencja podczas konsultacji społecznych uzależniona jest w dużej mierze
od lokalizacji i tematyki uchwalanego planu. Każdy z poszczególnych rodzajów planów skupiał inną grupę uczestników. Przykładem konsultacji, w któ-
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rych uczestnikami byli wyłącznie przedsiębiorcy, przedstawiciele inwestorów
oraz właściciele nieruchomości objętych planem, był plan miejscowy Marcelin, który przewiduje budowę hipermarketu. Spotkanie przebiegło w spokojnej atmosferze, przy pełnym merytorycznym zaangażowaniu wszystkich stron.
Uczestnicy spotkania byli usatysfakcjonowani postanowieniami projektu planu, wnosząc jedynie drobne uwagi w trakcie dyskusji. Całość dyskusji skupiała się tylko i wyłącznie na zagadnieniach planistycznych dotyczących zakresu
planu. Podobny charakter miały dwa inne spotkania konsultacyjne: MPZP Jasielska–Kurpińskiego oraz MPZP w rejonie ul. Wołowskiej i abpa Baraniaka,
na których byli obecni głównie właściciele nieruchomości, których dotyczyły bezpośrednio zapisy planów. Z reakcji, zachowań i wypowiedzi uczestników tych spotkań wywnioskować można, że nie ma żadnej przypadkowości
w uczestnictwie w tych spotkaniach. Udział jest świadomy, a formułowane
pytania skonkretyzowane i skupione wyłącznie na celu spotkania. Brak również wypowiedzi pozamerytorycznych, w szczególności wykraczających poza
zakres omawianych planów.
2. Całkowicie odmienny charakter mają spotkania organizowane dla obszarów osiedli z wielkiej płyty, np. osiedla Stare Żegrze lub osiedla Zwycięstwa.
Na spotkaniach pojawiają się osoby nie mające konkretnego interesu, a ich
uczestnictwo to przede wszystkim wynik czystej ciekawości. W spotkaniach
tych brała udział duża liczba osób, cechowała je większa żywiołowość, a reakcje uczestników były bardziej spontaniczne czy nawet niekontrolowane.
3. Często powtarzającym się zarzutem ze strony uczestników konsultacji jest
zbyt mało wyraźny aspekt konsultacyjny spotkań. Spotkania mają przede
wszystkim charakter informacyjny, a faktyczne konsultowanie zapisów planistycznych występuje bardzo rzadko. Uwaga ta dotyczy zwłaszcza pierwszego etapu konsultacji, na którym poza wyjaśnieniem powodu przystąpienia do
sporządzania planu i charakterystyką obszaru nie jest uczestnikom prezentowana jakakolwiek koncepcja planu. Celem tego etapu jest tylko i wyłącznie poinformowanie zebranej społeczności o przystąpieniu do sporządzania MPZP.
4. Bardzo często podczas spotkań konsultacyjnych (w szczególności w trakcie
pierwszego etapu) obserwowane jest rozczarowanie mieszkańców co do charakteru konsultacji i zasadności organizowania spotkania. Pojawiają się głosy
o wprowadzaniu mieszkańców w błąd poprzez nazywanie spotkania „konsultacjami społecznymi”, podczas gdy element konsultacyjny w pierwszym etapie nie występuje. Uczestnicy tego etapu konsultacji społecznych są bardzo
często rozczarowani wynikami spotkania, w ramach którego brak jakichkolwiek propozycji zagospodarowania. Organizatorzy przedstawiają obszar, który
mieszkańcom jest bardzo dobrze znany wraz ze wszystkimi występującymi na
nim konfliktami. Uczestnicy wyrażają niejednokrotnie swoje oburzenie z faktu braku jakichkolwiek propozycji projektów. Wskazane byłoby już na tym
etapie przygotowanie wstępnego założenia planu wraz ze szkicem projektu.
Uczestnicy spotkań konsultacyjnych to zasadniczo osoby poświęcające w sposób świadomy swój czas i oczekujące od przedstawicieli UM konkretnych rozwiązań i propozycji.
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5. Niejednokrotnie uczestnicy konsultacji społecznych orientują się dopiero na
końcu spotkania (dotyczy pierwszego etapu), że nie została i nie zostanie zaprezentowana żadna propozycja planu. Bardzo często pada pytanie: „Po co to
spotkanie?”
8.4.4. Analiza SWOT pozaustawowych konsultacji społecznych MPZP
w Poznaniu
Na podstawie zrealizowanych badań ankietowych wśród uczestników konsultacji
społecznych MPZP w Poznaniu oraz obserwacji uczestniczącej zidentyfikowane
zostały mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia procesu partycypacji społecznej w Poznaniu. W oparciu o zaprezentowaną poniżej analizę SWOT w rozdziale 11 zaproponowano rekomendacje dla organizatorów procesu partycypacji
społecznej w planowaniu przestrzennym w Poznaniu.
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Tabela 22. Analiza SWOT procesu konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym
w Poznaniu
Mocne strony
–– Systematyczność i konsekwencja
organizacji konsultacji społecznych dla
każdego sporządzanego planu
–– Organizacja konsultacji w okolicach lub
na terenie uchwalanego planu
–– Dostępność informacji o miejscu
i terminie konsultacji na urzędowych
stronach internetowych
–– Wysoki udział uczestników spotkań
z wyższym wykształceniem
–– Źródła internetowe jako główne
źródło wiedzy mieszkańców na temat
konsultacji społecznych
–– Dobry odbiór społeczny idei
konsultacji społecznych
–– Wysoko oceniania przez uczestników
organizacyjna strona konsultacji

Słabe strony
–– Niska frekwencja kobiet w konsultacjach
społecznych, w szczególności w wieku
30–40 lat
–– Brak przedstawicieli osób poniżej 20. roku
życia
–– Niski poziom wiedzy uczestników
konsultacji na temat procedur
planistycznych
–– Niska jakość prezentowanego materiału
multimedialnego podczas spotkań
–– Brak dostępu mieszkańców do projektu
planu w wersji elektronicznej (dotyczy
drugiego etapu konsultacji)
–– Zbyt ekspercki język prowadzących
spotkania
–– Mała elastyczność prowadzących
konsultacje w zakresie dostosowania
właściwego języka do zróżnicowanej grupy
odbiorców
–– Niezadowolenie uczestników konsultacji
(dotyczy pierwszego etapu) z wyników
spotkania
–– Niskie poczucie siły sprawczej spotkań
Szanse
Zagrożenia
–– Pogłębiające się poczucie braku wpływu
–– Silniejsze włączane rad osiedli
uczestników konsultacji na zapisy
w organizację procesu partycypacji
planistyczne
społecznej
–– Poprawa poziomu wiedzy mieszkańców –– Ograniczenie działań partycypacyjnych do
funkcji informacyjnej
na tematy związane z planowaniem
–– Zbyt duże koszty organizacji procesu
przestrzennym
konsultacji dla samorządu
–– Zwiększenie roli planowania
–– Pogłębianie zjawiska wykluczenia osób
przestrzennego w życiu społecznym
niemogących uczestniczyć w konsultacjach
mieszkańców miasta
–– Poprawa wizerunku samorządu
z powodów zawodowych, rodzinnych itd.
lokalnego jako otwartego na sprawy
–– Najwyższa frekwencja wśród osób powyżej
mieszkańców
60. roku życia
–– Niespełna 30% uczestników konsultacji
–– Przyśpieszenie procedury uchwalania
stanowią emeryci i renciści
planu miejscowego
–– Wykorzystanie narzędzi internetowych
do konsultowania dokumentów
planistycznych
–– Poszerzenie grupy uczestników
konsultacji poprzez zastosowanie
narzędzi internetowych
Źródło: opracowanie własne.

9. Internetowe narzędzia partycypacji
społecznej w tworzeniu miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego
Celem niniejszego rozdziału jest wskazanie możliwości zastosowania w praktyce
planistycznej nowoczesnych narzędzi internetowych, wspomagających partycypację społeczną, oraz ich ocena na tle aktualnie obowiązujących regulacji prawno-organizacyjnych. Prezentowany rozdział zawiera najważniejsze z punktu widzenia tematyki niniejszej pracy wyniki projektu badawczego, współrealizowanego
przez autora pt. „Badanie eksperymentalne udziału społecznego w podejmowaniu decyzji planistycznych z wykorzystaniem internetowego systemu informacji
geograficznej”. Projekt uzyskał w 2012 r. finansowanie z Narodowego Centrum
Nauki (DEC-2012/05/B/HS4/03850). W rozdziale wskazano korzyści i ograniczenia wynikające z zastosowania narzędzi PPGIS, które mogą stanowić komplementarną formę partycypacji dla powszechnie stosowanych działań tradycyjnych
w konsultowaniu dokumentów planistycznych. W niniejszym rozdziale wykorzystane zostały ponadto wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez autora
w miejskich i wojewódzkich biurach planistycznych w Polsce w zakresie stosowania internetowych narzędzi w procesie partycypacji społecznej.

9.1. Wykorzystanie internetowych narzędzi
w procesie partycypacji społecznej w planowaniu
przestrzennym
W celu określenia stanu wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie
partycypacji społecznej w planowaniu planistycznym, w lutym 2014 r. wykonano
badanie sondażowe dotyczące stosowania narzędzi konsultacyjnych odnośnie do
dokumentów planistycznych przez miejskie i wojewódzkie jednostki w Polsce,
realizujące zadania w zakresie planowania przestrzennego. Badanie służyło do zidentyfikowania dotychczas stosowanych narzędzi partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym, a także określenia potencjalnych szans i zagrożeń dla
innowacyjnych narzędzi konsultacyjnych.
Badaniem objętych zostało 25 miejskich i wojewódzkich instytucji, które wykonują samodzielnie, w ramach własnych struktur, wszystkie elementy procedury planistycznej. Narzędziem badawczym była ankieta elektroniczna, która dotyczyła trzech zasadniczych elementów:
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1. wykorzystania pozaustawowych form partycypacji społecznej w procesie opracowywania dokumentów planistycznych;
2. wykorzystywania internetowych systemów informacji geograficznej w procesie konsultowania dokumentów planistycznych jako narzędzia partycypacji
społecznej;
3. określenia potencjalnych szans i zagrożeń przy wykorzystaniu internetowych
narzędzi konsultacyjnych.
Udział w badaniu wzięło łącznie 15 z 25 biur planistycznych w Polsce. Wśród
jednostek miejskich, które uczestniczyły w sondażu, wskazać należy biura planistyczne z następujących miast: Bydgoszczy, Częstochowy, Gdyni, Katowic, Lublina, Łodzi, Rzeszowa. Spośród wojewódzkich biur ds. planowania przestrzennego
udział w badaniu wzięły natomiast jednostki z poniższych miast: Słupska, Białegostoku, Szczecina, Łodzi, Poznania, Olsztyna, Lublina, Kielc.
Większość, bo aż 13 spośród 15 placówek planistycznych, deklaruje, że wykorzystuje w swojej pracy pozaustawowe formy konsultacji społecznych w procesie
opracowywania dokumentów planistycznych. Są to jednak działania o charakterze okazjonalnym, niestanowiące stałego elementu procedury planistycznej. Najbardziej powszechną, fakultatywną formą partycypacji społecznej w powyższych
sytuacjach są spotkania bezpośrednie z mieszkańcami (14 odpowiedzi), ankiety
tradycyjne lub coraz popularniejsze wersje elektroniczne ankiet (6 odpowiedzi).
Formy te wykorzystywane są najczęściej w następujących sytuacjach:
• w ramach wstępnych analiz, gdy istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia
konfliktów lub konflikty już istnieją,
• podczas opracowywania tylko najważniejszych z punktu widzenia interesu
gminy planów,
• gdy pojawia się wyraźna potrzeba zdiagnozowania oczekiwań mieszkańców
i właścicieli nieruchomości w zakresie przyszłego sposobu zagospodarowania
przestrzeni,
• przy weryfikacji przez mieszkańców zaproponowanych w planie rozwiązań
planistycznych,
• w przypadku dużego zainteresowania lokalnych społeczności rozwiązaniami
zawartymi w projektach dokumentów planistycznych.
Kolejne pytanie dotyczyło wykorzystania geograficznych systemów informacji
przestrzennej w procesie konsultacji dokumentów planistycznych. Wynik odpowiedzi na pytanie: „Czy korzystacie Państwo z portali geoinformacyjnych w celu
konsultowania opracowywanych przez Państwo dokumentów planistycznych?”,
wskazuje jednoznacznie, że żadna z badanych jednostek nie wykorzystuje takiego
rozwiązania w ramach swojej działalności. Przedstawiciele badanych jednostek
nie wykazali się znajomością przykładowych portali geoinformacyjnych, służących konsultacjom społecznym. Wskazywane były kilkakrotnie popularne platformy geoinformacyjne, tj. Googlemaps, Geoportal, które nie służą jednak działaniom konsultacyjnym.
Spośród 15 badanych jednostek 8 wykazuje chęć korzystania ze specjalnie przygotowanego portalu internetowego, bazującego na rozwiązaniach geo
informacyjnych w celu konsultacji dokumentów planistycznych. Pozostała część

148

Internetowe narzędzia partycypacji społecznej w tworzeniu miejscowych planów

skłonna jest stosować takie rozwiązanie, jednak nie jest jeszcze do końca do niego przekonana. Biura planistyczne zauważają potencjalne pozytywy wynikające
z wykorzystania konsultacyjnych platform geoinformacyjnych w swoich bieżących pracach, kierując się takimi motywami, jak:
• zwiększenie wpływu społeczeństwa przy podejmowaniu decyzji władz publicznych,
• zmniejszenie oporu społecznego przed inwestycjami lokalnymi i ponadlokalnymi,
• łatwiejszy dostęp do wiarygodnych baz danych i informacji przestrzennych,
• możliwość szybkiej aktualizacji informacji przestrzennych umieszczanych
w systemie,
• efektywne i bezpośrednie rozpowszechnianie informacji wśród mieszkańców
na temat zamierzeń planistycznych,
• możliwość dokonywania szybkich zestawień, bilansów i analizy na podstawie
danych uzyskanych za pośrednictwem geoportalu,
• uproszczenie procedury składania wniosków do projektów planów,
• możliwość precyzyjnego określenia przedmiotu wniosku i jego treści za pomocą funkcji geolokalizacji,
• możliwość bardziej precyzyjnego określenia występowania miejsc konfliktowych w przestrzeni miasta,
• możliwość bieżącego reagowania na zgłaszane uwagi i wnioski przez biura
planistyczne,
• ułatwienie i przyspieszenie prac planistycznych,
• bezpośredni dostęp do opinii osób zainteresowanych opracowywanym planem,
• upowszechnienie wiedzy o sporządzanych dokumentach planistycznych, pozyskanie szerokiego kręgu odbiorców,
• poszerzenie wiedzy wśród mieszkańców w zakresie tematyki planowania
miejscowego i regionalnego.
Jako główne przeszkody i zagrożenia wynikające z wykorzystania systemów
geoinformacyjnych służących partycypacji społecznej wskazane zostały:
• potencjalnie wysoka cena narzędzia i złożoność kwestii programistycznych
i technicznych,
• potrzeba dostosowania formatów rysunków (raster, wektor), odwzorowań itd.,
• konieczność zmiany sposobu przygotowywania projektów dokumentów dla
potrzeb wykorzystania portalu,
• dodatkowe obciążenia pracowników jednostek, związane z koniecznością bieżącej obsługi portalu,
• zbyt duży napływ wniosków i uwag do opracowań planistycznych, często niemających uzasadnienia merytorycznego i związku z obszarem opracowania
planu oraz dalsza konieczność ich rozpatrzenia,
• niespójność rozwiązania z obowiązującymi regulacjami prawnymi w obszarze
planowania przestrzennego oraz postępowania administracyjnego. W procedurach formalnych geoportal nie może zastępować ustawowego etapu opiniowania, np. dyskusji publicznej.
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9.2. Internetowe konsultacje społeczne na przykładzie
MPZP „Park Kasprowicza” w Poznaniu
Jak pokazują lokalne praktyki planistyczne, samorządy w Polsce w ograniczonym
zakresie wykorzystują jakiekolwiek narzędzia internetowe w procesie partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym. Ograniczeniem w powszechnym ich
stosowaniu są m.in. bariery techniczne, polityczne, organizacyjne czy kadrowe.
Najważniejsze są jednak względy finansowe i organizacyjne, a także mentalne,
wiążące się ze zmianą dotychczasowego paradygmatu planowania przestrzennego (zwiększenie transparentności procesu poprzez większą kontrolę społeczną)
i dyskusji publicznej. Coraz częściej pojawiają się próby wykorzystywania systemów GIS w procesach planistycznych i partycypacji społecznej, ale z uwagi na
brak doświadczeń w tym zakresie są to rozwiązania eksperymentalne o małym
stopniu kompleksowości. Przede wszystkim nie ma w Polsce doświadczeń w realizacji projektów wykorzystujących geoportale (dalej PPGIS) w ścisłej współpracy nauki z samorządem lokalnym. To właśnie bariery po stronie władz lokalnych, są największym ograniczeniem dla podejmowania innowacyjnych inicjatyw
w planowaniu przestrzennym i partycypacji społecznej.
Pierwszą w Polsce próbę wykorzystania narzędzia PPGIS w procesie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podjęto w Poznaniu
na przykładzie planu dla parku Kasprowicza. Dzięki przychylności władz miasta
Poznania możliwe było zrealizowanie wspomnianego we wstępnie do niniejszego
rozdziału projektu badawczego pt. „Badanie eksperymentalne udziału społecznego w podejmowaniu decyzji planistycznych z wykorzystaniem internetowego
systemu informacji geograficznej”, którego strategicznym partnerem, reprezentującym stronę miasta Poznania, była Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu.
Celem realizowanego projektu była analiza procesu partycypacji społecznej
przy sporządzaniu planu miejscowego dla obszaru parku Kasprowicza w Poznaniu z wykorzystaniem Partycypacyjnych Systemów Informacji Geograficznej
(patrz rozdz. 3.3 Participatory GIS, Public Participation GIS). Projekt zakładał
zaprojektowanie i przeprowadzenie eksperymentu w planowaniu przestrzennym
z udziałem profesjonalnych planistów oraz członków społeczeństwa za pomocą
narzędzia, jakim jest geodyskusja odbywająca się przez Internet. Ponadto celem
badania było porównanie reprezentatywności społeczno-demograficznej i przestrzennej uczestników badania internetowego z realizowanymi przez MPU spotkaniami tradycyjnymi.
Głównym narzędziem badawczym, służącym realizacji eksperymentu, jest
specjalnie utworzony internetowy system informacji geograficznej, z wykorzystaniem wolnego i otwartego oprogramowania. Jako podstawę zastosowano istniejące narzędzie MapChat, którego struktura pozwala na dowolną modyfikację
komponentów przy użyciu technik programistycznych.
W celu zbadania zależności pomiędzy charakterystyką uczestników, ich zaangażowaniem w proces analityczno-deliberacyjny a położeniem miejsca poddanego
dyskusji zebrane zostały dane demograficzne i lokalizacyjne na temat uczestników
(w tym o miejscu zamieszkania, miejscach i zasięgu codziennych aktywności).
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Dane geograficzne pozyskano za pomocą interaktywnych map, pozwalających na
umieszczanie obiektów i rysowanie obszarów. Funkcje analityczne dostępne dla
uczestników eksperymentu opierały się na możliwości interaktywnego przeglądania i przełączania warstw tematycznych mapy, nakładania warstw, buforowania, formułowania zapytań atrybutowych i przestrzennych. Funkcje deliberacyjne zapewniono dzięki możliwości dodawania opinii i zadawania pytań poprzez
zaznaczanie istniejących lub umieszczanie nowych obiektów na mapie i łączenie ich z tekstem wypowiedzi. Możliwe było także dodawanie komentarzy oraz
prowadzenie wielowątkowych dyskusji na temat wszystkich obiektów na mapie.
W trakcie eksperymentu w sposób niewidoczny dla użytkowników rejestrowane były wszystkie zdarzenia generowane w interfejsie. W połączeniu z danymi
geograficznymi dotyczącymi interesariuszy pozwoliło to na zbadanie interakcji
człowiek–komputer za pomocą metody i oprogramowania Grapevine. Metoda ta
umożliwia wizualno-eksploracyjną analizę przebiegu dyskusji z uwzględnieniem
jej struktury przestrzenno-czasowej.
Badanie eksperymentalne dotyczyło obszaru, dla którego sporządzany był
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Park Kasprowicza” w Poznaniu, wywołany uchwałą Rady Miasta Poznania nr LXI/949/VI/2013 z dnia 20
grudnia 2013 r. Obszar objęty planem położony jest w południowo-zachodniej
części Poznania, na granicy osiedli św. Łazarz i Grunwald Południe. Obejmuje
rejon między ulicami Jarochowskiego, Chociszewskiego, Reymonta i Wyspiańskiego oraz ogródki działkowe na zachód od ul. Reymonta. W jego obrębie znajduje się m.in. park Kasprowicza, tereny ogródków działkowych, liczne obiekty
sportowe i rekreacyjne, takie jak Hala Widowiskowo-Sportowa „Arena”, centrum
tenisowe, pływalnia letnia i tor łuczniczy, Zespół Szkół Gimnazjalno-Licealnych
oraz dwa obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej.
Zgodnie z założeniem projekt realizowany był w dwóch następujących po sobie etapach badawczych:
1. badanie preferencji mieszkańców Poznania wobec przyszłego zagospodarowania parku Kasprowicza,
2. badanie procesu konsultacji społecznych, dotyczących zapisów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Kasprowicza”.
Głównym narzędziem badawczym zastosowanym w pierwszym etapie była
Geoankieta, czyli ankieta internetowa oparta na interaktywnym systemie GIS.
Dzięki połączeniu kwestionariusza ankiety internetowej i map możliwe było lokalizowanie na mapie odpowiedzi o charakterze przestrzennym. Uczestnicy badania odpowiadali na umieszczone na 6 stronach pytania, dotyczące następujących
tematów:
1. Miejsce zamieszkania i korzystanie z obszaru objętego planem.
2. Preferencje dotyczące zagospodarowania terenu.
3. Zachowanie zagospodarowania terenu.
4. Zagospodarowanie terenu – propozycje zmian
5. Informacje ogólne.
6. Uczestnictwo w konsultacjach społecznych.
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Ryc. 61. Granica obszaru objętego planem według uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia planu
Źródło: Miejska Pracowania Urbanistyczna w Poznaniu.
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Ryc. 62. Geodyskusja – widok okna aplikacji dla zalogowanego użytkownika
Źródło: www.planujswojemiasto.pl.

Etap drugi projektu opierał się na wykorzystaniu geodyskusji, czyli internetowej aplikacji składająca się z dwóch głównych części: modułu mapy oraz modułu
dyskusji. Uczestnicy badania mieli do dyspozycji funkcjonalności pozwalające na
zapoznanie się z roboczą wersją treści uchwały i rysunku planu oraz możliwość
wypowiedzenia się na temat proponowanych rozwiązań. Funkcje oprogramowania pozwalają na udział w dyskusji poprzez:
• dodawanie wypowiedzi dotyczących fragmentów projektu planu poprzez nanoszenie obiektów geograficznych (linii, punktów lub obszarów) na mapie,
• dodawanie wypowiedzi dotyczących całego projektu planu,
• komentowanie wypowiedzi innych uczestników dyskusji,
• subskrybowanie interesujących wątków,
• ocenę wypowiedzi innego uczestnika na zasadzie zaznaczenia „za” lub „przeciw”,
• dodawanie załączników do wypowiedzi,
• lokalizowanie istniejących wypowiedzi na mapie,
• filtrowanie wypowiedzi po dacie i tekście,
• sortowanie wypowiedzi po dacie i ilości komentarzy.
Moduł mapy umożliwiał szczegółowe zapoznanie się z projektem rysunku
planu oraz zapisami uchwały. Uczestnicy dyskusji mieli do dyspozycji narzędzia
pozwalające na:
• dodawanie wypowiedzi poprzez rysowanie na mapie (punktów, linii lub poligonów),
• dokonywanie pomiarów odległości i powierzchni,
• wyszukiwanie na podstawie adresu,
• przełączanie map podkładowych,
• wyświetlanie treści uchwały przypisanych do poszczególnych obszarów planu,
• filtrowanie wypowiedzi dotyczących zaznaczonego obszaru na mapie.
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9.3. Konsultacje internetowe versus tradycyjne spotkania
bezpośrednie
Unikalność badania polegała na umieszczeniu go w ramach faktycznie realizowanej przez MPU procedury planistycznej i wykorzystaniu przez planistów miejskich
eksperymentalnego narzędzia PPGIS w pracach projektowych. Dwuetapowość
projektu badawczego wpisała się w funkcjonujący w Poznaniu model konsultacji
społecznych MPZP, oparty na organizacji dodatkowych spotkań konsultacyjnych
z mieszkańcami miasta. Badanie internetowe realizowane było równolegle z prowadzonymi przez autora badaniami tradycyjnych form partycypacji społecznej
(por. rozdz. 8). Dało to możliwość porównania reprezentatywności uczestników
wszystkich form partycypacji.

Ryc. 63. Badanie internetowe na tle procedury sporządzania MPZP dla parku Kasprowicza
w Poznaniu
Źródło: opracowanie własne.
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9.3.1. Porównanie wyników geoankiety z pierwszym etapem tradycyjnych
konsultacji społecznych
Ważnym celem badawczym realizowanego projektu jest porównanie dwóch form
konsultacji społecznych dla powstającego MPZP „Park Kasprowicza”: (1) tradycyjnego spotkania konsultacyjnego na pierwszym etapie (odbyło się 20.01.2014 r.),
stanowiącego formalny element procedury planistycznej, (2) konsultacji internetowych przy wykorzystaniu narzędzia geoankiety. Porównanie to dotyczy charakterystyki uczestników konsultacji społecznych i uwzględnia cechy demograficzne, powody uczestnictwa w konsultacjach, znajomość procedur planistycznych,
udział w innych konsultacjach społecznych organizowanych na terenie Poznania
oraz korzystanie z portali mapowych i portali społecznościowych.
Wśród uczestników tradycyjnego spotkania konsultacyjnego mężczyźni stanowili 63% (20 z 32), podczas gdy wśród uczestników konsultacji internetowych udział kobiet i mężczyzn był niemal równy i wyniósł odpowiednio 48%
i 52% (326 i 357 z 683 osób, które podały płeć). Można więc wnioskować, że
zastosowanie metod internetowych pozwala wyrównać udział grup pod względem płci. W przeciwieństwie do badania internetowego na spotkaniu w ramach
pierwszego etapu konsultacji nadreprezentowane były osoby powyżej 55. roku
życia. Jednocześnie w spotkaniu nie brały udziału osoby poniżej 25 lat, które były
natomiast aktywne w badaniu internetowym. Pozostałe grupy wiekowe miały podobną reprezentację w obu metodach konsultacyjnych. Wynik ten sugeruje, że
spotkania i metody internetowe są wobec siebie komplementarne, szczególnie
jeśli chodzi o udział najmłodszych i najstarszych grup wiekowych.

Ryc. 64. Udział grup wiekowych (w %) uczestników badania internetowego i spotkania
konsultacyjnego na tle populacji Poznania
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
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Ryc. 65. Struktura wykształcenia uczestników konsultacji społecznych MPZP dla parku
Kasprowicza w Poznaniu
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Ponadto aktywność kobiet do 25. roku życia w konsultacjach internetowych
była niespełna dwukrotnie wyższa niż w przypadku mężczyzn w tej samej grupie wiekowej. W odniesieniu do pozostałych grup wiekowych liczba zaangażowanych kobiet i mężczyzn była zbliżona. Uczestnicy konsultacji internetowych
wykazują większe zróżnicowanie pod względem wykształcenia od osób biorących
udział w spotkaniach bezpośrednich. W obu wypadkach przeważają w sposób

Ryc. 66. Struktura uczestników konsultacji MPZP dla Parku Kasprowicza według wykonywanego zajęcia
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
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wyraźny osoby z wykształceniem wyższym. Internetowe narzędzie konsultacyjne
zaangażowało, choć w zdecydowanie mniejszym stopniu, również osoby z wykształceniem średnim (19%), zawodowym (3,1%), podstawowym (1,3%) oraz
innym (2,2%). W konsultacjach tradycyjnych poza grupą najlepiej wykształconą
(wykształcenie wyższe – 90%) udział wzięła 10% grupa osób z wykształceniem
średnim.
Najbardziej aktywną grupą zawodową zaangażowaną w obydwie formy konsultacji społecznych nad MPZP dla parku Kasprowicza w Poznaniu były osoby
zatrudnione w prywatnych firmach. Stanowią one 42% uczestników pierwszego etapu konsultacji oraz 47% uczestników badania internetowego. W konsultacjach tradycyjnych wyraźnie aktywne były osoby mające wolny zawód (21%),
pracownicy administracji publicznej (17%) oraz emeryci i renciści (13%).
W konsultacjach tradycyjnych nie uczestniczyli studenci, uczniowie oraz osoby

Ryc. 67. Powody uczestnictwa w konsultacjach społecznych MPZP dla parku Kasprowicza
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
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niepracujące. Grupy te, a w szczególności studenci (12,6%), zaangażowały się
w konsultacje internetowe.
Powody uczestnictwa w tradycyjnych konsultacjach społecznych oraz zorganizowanych za pomocą narzędzia internetowego wykazują dużą zbieżność (ryc.
67). Z uwagi na specyfikę analizowanego obszaru (teren zieleni, rekreacyjny
dla mieszkańców tej części miasta) głównym powodem uczestnictwa w konsultacjach jest duże znaczenie parku jako cennego obszaru rekreacyjnego, miejsca spacerów i odpoczynku lokalnej społeczności. Ten powód wskazywany był
najczęściej (21% w przypadku konsultacji tradycyjnych oraz 24% w przypadku
konsultacji internetowych). Powiązany jest on bezpośrednio z dwoma kolejnymi najczęstszymi motywacjami: zainteresowaniem sprawami zagospodarowania
przestrzennego w dzielnicy i mieście oraz potrzebą dbania o interesy lokalnych
społeczności. W odniesieniu do drugiej odpowiedzi uwidacznia się większa troska o sprawy społeczności lokalnych osób biorących udział w konsultacjach tradycyjnych. Różnica ta w porównaniu z konsultacjami internetowymi wynosi 6%.
Ważnym powodem uczestnictwa w konsultacjach jest ponadto kwestia miejsca
zamieszkania badanej osoby. Bliskość parku Kasprowicza determinuje jednocześnie zainteresowanie sprawami tego ważnego z punktu widzenia społeczności
lokalnej miejsca w skali miasta i dzielnicy. Porównując odpowiedzi respondentów dwóch form konsultacji, zauważyć można wyższy o 10,5% odsetek wskazań
dotyczących zamieszkania w sąsiedztwie uchwalanego planu (22% wszystkich
odpowiedzi). Uczestnicy konsultacji internetowych stanowią liczniejszą grupę,
która zamieszkuje obszar w sąsiedztwie parku Kasprowicza. Kolejna różnica wynika z indywidualnych planów w zakresie inwestowania na badanym obszarze.
Uczestnicy spotkań bezpośrednich w większym stopniu deklarują chęć inwestowania w dzielnicy, przez co skłonni są poświęcić swój czas na udział w spotkaniu bezpośrednim. Są oni również częściej aktywni jako członkowie rady osiedla.
Zaangażowanie w działalność rady osiedla stanowi dla nich ważną motywację
w zakresie uczestniczenia w spotkaniach konsultacyjnych. W przypadku konsultacji internetowych istotną motywacją dla ich uczestników jest ciekawość (7,6%),
która w odniesieniu do uczestników spotkań bezpośrednich jest na niższym poziomie (3,1%).
Uczestnicy konsultacji internetowych wskazują na kilka innych powodów
wzięcia udziału w tej formie konsultowania projektów MPZP. Sumarycznie wskazania te stanowią niecałe 2% wszystkich udzielonych odpowiedzi. Najczęściej
wskazywanymi innymi powodami uczestnictwa w konsultacjach internetowych
jest sentyment uczestników konsultacji do dzielnicy Łazarz i parku Kasprowicza
oraz otwarty sprzeciw wobec jakiejkolwiek formy zabudowy tego terenu. Mieszkańcy okolicznych kamienic podkreślają duże zaniedbania w zagospodarowaniu
przestrzennym oraz zły stan techniczny i wizualny infrastruktury rekreacyjnej.
Uczestnicy badania wskazują na olbrzymi potencjał parku oraz możliwe kierunki
jego rozwoju. To właśnie chęć poprawy jakości zagospodarowania parku i sprzeciw
wobec jego zabudowy stanowią główną motywację do udziału w badaniu.
60% uczestników pierwszego etapu konsultacji deklaruje, że przed konsultacjami zapoznawało się z uchwałą o przystąpieniu do MPZP. Natomiast
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w przypadku uczestników konsultacji internetowych odsetek ten jest o niespełna
20% niższy (41% osób deklaruje, że zapoznało się ze szczegółowymi zapisami
ww. uchwały). Spośród grupy osób uczestniczących w badaniu internetowym jedynie 7,3% zadeklarowało, że wcześniej wzięło udział w innego typu spotkaniach
konsultacyjnych dotyczących zagospodarowania parku Kasprowicza. 34 osoby
uczestniczące w konsultacjach internetowych potwierdziły, że brały też udział
w organizowanym przez MPU i Urząd Miasta tradycyjnym spotkaniu konsultacyjnym. Ponadto 25 osób złożyło pisemny wniosek do MPU ws. zagospodarowania
parku Kasprowicza.
9.3.2. Porównanie wyników geodyskusji z drugim etapem konsultacji
społecznych
Kolejnym założeniem badawczym realizowanego eksperymentu było porównanie
dwóch etapów konsultacji społecznych dla powstającego MPZP „Park Kasprowicza”: spotkania konsultacyjnego drugiego etapu (z dnia 30.06.2015 r.), stanowiącego formalny element procedury planistycznej, oraz konsultacji internetowych
przy wykorzystaniu narzędzia geodyskusji. Poniżej zaprezentowane zostało porównanie cech demograficznych uczestników oraz rozkład przestrzenny uczestników obu typów konsultacji.
Wśród uczestników tradycyjnego spotkania konsultacyjnego mężczyźni stanowili 52%. Bardzo podobny wynik – 53% – dotyczył uczestników badania przeprowadzonego za pomocą portalu geodyskusyjnego. W przeciwieństwie do badania
internetowego podczas spotkania w ramach drugiego etapu konsultacji dobrze
reprezentowane były osoby w przedziałach wiekowych 50–54, 60–64 oraz 65–69

Ryc. 68. Struktura wieku uczestników badania internetowego i tradycyjnego spotkania
konsultacyjnego na tle populacji Poznania
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
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Ryc. 69. Struktura wykształcenia uczestników badania internetowego i uczestników konsultacji drugiego etapu na tle populacji Poznania
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Ryc. 70. Struktura zatrudnienia uczestników tradycyjnych konsultacji społecznych (drugi
etap) i geodyskusji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
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lat (ryc. 68). Jednocześnie w spotkaniu nie brały udziału osoby w wieku poniżej
25 lat, które z kolei były aktywne w badaniu internetowym. Wynik ten potwierdza po raz kolejny, że spotkania tradycyjne i metody internetowe są wobec siebie
komplementarne w zakresie reprezentatywności wiekowej ich uczestników.
Uczestnicy konsultacji internetowych wykazują większe zróżnicowanie pod
względem wykształcenia od osób biorących udział w spotkaniach bezpośrednich
(ryc. 69). W obu badanych grupach przeważają w sposób wyraźny osoby z wykształceniem wyższym. W spotkaniu konsultacyjnym drugiego etapu zróżnicowanie uczestników pod względem wykształcenia było stosunkowo niskie. Osoby

Ryc. 71. Liczba uczestników konsultacji drugiego etapu na 10 000 mieszkańców w podziale na osiedla Poznania
Źródło: Raport z badania procesu konsultacji społecznych przeprowadzonych za pomocą narzędzia
internetowego geodyskusji dot. zapisów projektu MPZP „Park Kasprowicza”
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z wykształceniem wyższym stanowiły 74% wszystkich uczestników, średnim
24% i zawodowym 2%. W badaniu za pomocą internetowego portalu geodyskusji
udział wzięły osoby reprezentujące wszystkie poziomy wykształcenia (wyższe –
80%, średnie – 11%, zawodowe – 5%, podstawowe – 2% oraz inne – 2%). Strukturę zatrudnienia uczestników konsultacji tradycyjnych i internetowych przedstawiono natomiast na rycinie 70.
W drugim etapie tradycyjnego spotkania konsultacyjnego wzięło udział jedynie 31 osób, zaś w konsultacjach przeprowadzonych za pomocą portalu geo
dyskusji uczestniczyło 128 osób. W obu przypadkach największe zainteresowanie

Ryc. 72. Liczba uczestników badania przeprowadzonego za pomocą portalu geodyskusji na
10 000 mieszkańców w podziale na osiedla Poznania
Źródło: Raport z badania procesu konsultacji społecznych przeprowadzonych za pomocą narzędzia
internetowego geodyskusji dot. zapisów projektu MPZP „Park Kasprowicza”
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konsultacjami było wśród mieszkańców osiedli sąsiadujących z obszarem planu. Uczestnicy drugiego etapu spotkania konsultacyjnego pochodzili z czterech
dzielnic, w tym dwóch bezpośrednio sąsiadujących z terenem objętym planem.
W konsultacjach internetowych reprezentatywność przestrzenna była już znacznie większa, co widoczne jest na rycinie 72. W geodyskusji udział wzięli mieszkańcy 18 dzielnic z różnych części Poznania.
Jak wskazują wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na potrzeby niniejszej pracy, wśród uczestników tradycyjnych spotkań konsultacyjnych (rozdz.
8) oraz mieszkańców wybranych dzielnic Poznania (rozdz. 6), zauważalna jest
wysoka aprobata dla potencjalnego wykorzystania nowoczesnych, internetowych
form partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym. Badani mieszkańcy
miasta wskazują, że tradycyjne spotkania bezpośrednie są bardzo ważną i potrzebną formą kontaktu samorządu lokalnego z mieszkańcami, jednak w dobie
coraz większej dostępności nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych wskazane
jest powszechniejsze stosowanie innowacyjnych form partycypacji, stanowiących
uzupełnienie form tradycyjnych. Zaprezentowane narzędzie konsultacyjne, bazujące na geoankiecie i geodyskusji, wpisuje się w aktualne potrzeby różnych
grup uczestników procesu planistycznego, zarówno społeczeństwa, jak i sfery
samorządowej.

10. Ocena procesu partycypacji społecznej
w planowaniu przestrzennym w Poznaniu
– podsumowanie i rekomendacja dla
praktyki
Głównym celem niniejszej pracy było określenie stanu uspołecznienia procesu
planowania przestrzennego w Poznaniu wraz ze wskazaniem kierunków jego rozwoju na tle istniejących uwarunkowań prawnych, organizacyjnych, społecznych
oraz technologicznych. Wnioski z przeprowadzonych badań zostały przedstawione w postaci odpowiedzi na pytania badawcze odnoszące się do celów pracy, podanych w jej wstępnym rozdziale. Syntetyczne odpowiedzi istotne są nie tylko
poznawczo, ale pomocne są także przy formułowaniu rekomendacji dla praktyki
planowania przestrzennego.
1. Jaka jest istota, cel oraz wady i zalety partycypacyjnego zarządzania i planowania w świetle wybranych teorii?
W niniejszej pracy dla wyjaśniania procesów partycypacji społecznej, w odniesieniu do lokalnych struktur zarządzania i planowania przestrzennego, wykorzystano założenia czterech teorii:
1. zarządzania, w szczególności zarządzania partycypacyjnego,
2. społeczeństwa obywatelskiego,
3. konfliktów, szczególnie w odniesieniu do przestrzeni,
4. komunikacji społecznej.
Wszystkie one jednoznacznie wskazują, że diagnozowane w pracy procesy
partycypacji społecznej, ich zakres i forma, występują na pewnym etapie rozwoju społecznego, będąc wynikiem przemian o charakterze na ogół ewolucyjnym.
Przechodzenie od biurokratycznego do nowoczesnego zarządzania w samorządzie
terytorialnym, opartego na koncepcji New Public Managment (NPM) i Governance,
sprawia, że szczególnie w świetle ostatniej z przywołanych idei udział społeczności lokalnej w zarządzaniu traktuje się nie tylko podmiotowo, ale i przedmiotowo
– nie tylko jako konsultanta, ale także kreatora zmian. Same reformy systemu
zarządzania nie będą wdrażane bez rozwiniętego społeczeństwa obywatelskiego,
w którym potrzeba współuczestniczenia w procesach decyzyjnych wykształca się
wraz z określoną fazą rozwoju, przejścia od zaspokajania potrzeb indywidualnych
do potrzeb zbiorowych. Przez ich pryzmat diagnoza zidentyfikowanych w Poznaniu zjawisk w obszarze partycypacji społecznej staje się bardziej klarowna. Do
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dziedzin, w których w sposób szczególny ścierają się autorytatywne wizje zarządzania rozwojem z perspektywą mieszkańców należy planowanie przestrzenne.
Konflikty przestrzenne są w sferze planowania przestrzennego pochodną konfliktów interesów społecznych, stąd ich zażegnywanie i rozwiązywanie wymaga
szczególnego instrumentarium.
Niebagatelnego znaczenia nabiera tu sposób komunikowania się między władzą, administracją i wszelkimi interesariuszami w procesie planowania przestrzennego. Komunikacja ta musi być oparta na wymianie informacji, sztuce
dialogu i wypracowywania kompromisu prowadzącego do realizacji idei zrównoważonego rozwoju, także przestrzennego. Badanie przykładu Poznania pokazało,
że analizowane miasto, z jego władzami, systemem urzędniczym oraz metodami zarządzania, znajduje się w określonej fazie rozwoju: między modelem NPM
a Governance. Przejściu temu towarzyszy kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego, na razie w formach stosunkowo zorganizowanych i w pewnym sensie
elitarnych (stowarzyszenia). Aktywność obywateli, względnie ich doraźnych reprezentacji, ujawnia się do tej pory tylko w przypadku naruszania ich interesu
indywidualnego, a poczucie dobra wspólnego, jakim jest przestrzeń i jej planowanie, wciąż jest nikłe. Efektem tego są pojawiające się konflikty interesów, które
w obecnej formule prawnej, ze słabością i ułomnościami sfery publicznego planowania, trudno rozwiązywać. Tym bardziej zatem cenne są inicjatywy lokalnych
środowisk samorządowych zwiększające proces partycypacji oraz coraz bardziej
zaawansowane narzędzia komunikacji społecznej, pozwalające dotrzeć do rosnącej grupy „uśpionych” dotąd mieszkańców. Z uwagi na zaledwie dziesięcioletni
staż procesu uspołeczniania planowania w Poznaniu, trudno mówić na tym etapie
o większych dla niego zagrożeniach w perspektywie najbliższych lat. Głównym
problemem, podkreślanym także w wymiarze teoretycznym, jest brak realnego
wpływu społeczności lokalnej (co trzeba podkreślić: należycie reprezentowanej)
na proces decyzyjny. Partycypacja społeczna nie może być li tylko priorytetem politycznym (w rozumieniu politics), ale powinna znajdować swoje odzwierciedlenie
w realizacyjnej polityce (policy), zarówno na poziomie krajowym i regionalnym,
jak i – w odniesieniu szczególnie do planowania przestrzennego – lokalnym oraz
miejskim. Stąd, tak jak w niniejszej pracy, konieczne jest w badaniu partycypacji
społecznej podejście procesowe, które wraz z upływem lat pozwoli na ukazanie
określonego cyklu zjawisk, dającego podstawy do formułowania bardziej uniwersalnej koncepcji partycypacyjnego planowania przestrzennego.
2. W jaki sposób wybrane miasta w Polsce rozwijają, uzupełniają ustawowe
procedury partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym?
Ustawowe formy partycypacji społecznej w procesie planistycznym, zawarte
w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie realizują w pełni
modelu partycypacyjnego planowania przestrzennego. Ustawa planistyczna dostarcza samorządom instrumenty dające społeczności gwarancję udziału w procesie planistycznym, takich jak zgłaszanie wniosków i uwag do planów oraz dyskusja
publiczna nad zapisami planu. Jednak, jak wykazano w rozdziale 4 niniejszej pracy, instrumenty nie odzwierciedlają faktycznych potrzeb społecznych. Wskazana

Ocena procesu partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym w Poznaniu

165

słabość procesu partycypacji społecznej jest w dużej mierze wynikiem opierania
się wyłącznie na ustawowych formach zaangażowania mieszkańców, które bywają
nieefektywne. Ustawa planistyczna nie wprowadza jednak ograniczeń dla samorządów w zakresie stosowania pozaustawowych, nieobligatoryjnych form partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym. W tej kwestii nie występują
w Polsce właściwie żadne ograniczenia prawno-organizacyjne. Gminy mają pełną
swobodę i dowolność w organizacji i stosowaniu odpowiednich form i metod konsultacyjnych adekwatnych do ich potrzeb i możliwości. Mimo to pozaustawowe
konsultacje społeczne w procesie sporządzania planów miejscowych rzadko są
wpisywane na stałe w procedury planistyczne. Znacznie częściej samorządy angażują się w inicjowanie dialogu z mieszkańcami w formie działań okazjonalnych,
które wykorzystywane są w zależności od pojawiających się potrzeb.
Jak wynika z przeglądu polskich doświadczeń w zakresie partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym, wybrane samorządy, tj. Gdańsk, Częstochowa,
Lublin, Stare Babice, Warszawa, a przede wszystkim Poznań, wprowadziły do
swojej praktyki pozaustawowe działania partycypacyjne. Zasadniczo oparte są one
na organizacji pozaustawowych konsultacji społecznych z mieszkańcami przed
wyłożeniem planu do publicznego wglądu, włączeniu w proces konsultacji rad
osiedli oraz wzmacnianiu komunikacji społecznej na linii urząd–mieszkaniec.
W wielu miastach w Polsce pozaustawowe konsultacje społeczne w procesie
sporządzania planów miejscowych są organizowane tylko i wyłącznie w sytuacjach, w których z uwagi na pojawiające się konflikty lub możliwość ich wystąpienia jest potrzeba przeprowadzenia nieobligatoryjnego spotkania bezpośredniego
z mieszkańcami. Tego typu konsultacje organizowane są m.in. w Łodzi, Częstochowie, Toruniu, Bydgoszczy i Szczecinie. Miasta te, na ogół duże, mają w ramach
swoich struktur oddzielną placówkę odpowiedzialną za planowanie przestrzenne,
np. w formie miejskiej pracowni/biura urbanistycznego. Spotkania te przybierają
różną formę i charakter, od całkowicie nieoficjalnych po takie, w których, tak jak
w Bydgoszczy, każdorazowo uczestniczy prezydent miasta.
Istotnym elementem, wciąż słabo wykorzystywanym w procesie organizacji
pozaustawowych form konsultacji dotyczących planów miejscowych, jest angażowanie stosownych rad osiedli i dzielnic, które na podstawie zapisów swoich statutów mają kompetencje w zakresie opiniowania powstających na terenie gminy
planów miejscowych.
3. Jakie są najważniejsze uwarunkowania procesu partycypacji społecznej
w Poznaniu i które z nich należy uznać za kluczowe z punktu widzenia
rozwoju procesu, a które stanowią bariery rozwojowe?
W wyniku realizacji procesu badawczego zidentyfikowano najważniejsze uwarunkowania procesu partycypacji społecznej w Poznaniu. Podzielone zostały one
na dwie grupy: zewnętrzne uwarunkowania prawno-organizacyjne oraz wewnętrzne, lokalne czynniki rozwojowe. Ich identyfikacja i ocena dokonana została w rozdziałach 4 oraz 5. Najważniejsze uwarunkowania zewnętrzne procesu partycypacyjnego należą do sfery prawno-instytucjonalnej. To regulacje prawne stanowią
trzon działań partycypacyjnych, przede wszystkim w planowaniu przestrzennym.
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Za najistotniejsze uwarunkowanie dla partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym w Polsce uznać należy ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. To właśnie zapisy prawa tworzą pole dla działań partycypacyjnych,
które według wielu ocen naukowców i praktyków nie są w pełni efektywne. Relacje sfery publicznej z obywatelem kształtowane są w dużej mierze przez globalne tendencje, takie jak zmiana modelu administracji publicznej, coraz bardziej
otwartej na obywatela, tworzenie polityk międzynarodowych i krajowych akcentujących znaczenie partycypacji społecznej. Nie bez znaczenia pozostają zatem
także uwarunkowania społeczne, tj. wzrost świadomości społecznej i rozwijająca
się idea społeczeństwa obywatelskiego, zarówno w krajach Europy Zachodniej,
jak i w Polsce, oraz rozwój trzeciego sektora, coraz bardziej aktywnego w sferze
zarządzania publicznego. Wydaje się, że w obliczu powolnych zmian w prawie krajowym to oddolne czynniki społeczne mogą zmieniać lokalne praktyki planistyczne, a w ślad za tym determinować zmiany w legislacji krajowej. Taka sytuacja ma
miejsce w Poznaniu.
Rozwój procesów urbanizacyjnych, pojawianie się konfliktów przestrzennych,
wzmożona działalność planistyczna zrodziły potrzebę pozaustawowych konsultacji, które już na etapie przystępowania do opracowania planów miejscowych
dawały możliwość rozpoznania potencjalnych konfliktów i poprzez dialog zainteresowanych stron wypracowania podstaw do działań koncepcyjno-projektowych.
Ta inicjatywa władz miejskich, podjęta w 2007 r., wywołała zdecydowanie większe niż dotychczas zaangażowanie społeczne w postaci organizujących się grup
mieszkańców, często z udziałem ekspertów, określanych jako „ruchy miejskie”.
Niektóre z powstałych w ostatnich 10 latach stowarzyszeń za podstawowy, wręcz
statutowy cel przyjęły uczestnictwo w ważnych, nie tylko dla osiedla czy dzielnicy,
ale i całego miasta, procesach decyzyjnych, w tym w szczególności ze sfery zagospodarowania i planowania przestrzennego.
4. Jak przedstawia się sytuacja w zakresie zagospodarowania przestrzennego i jego dynamiki w Poznaniu w kontekście skali i charakteru sporządzanych planów zagospodarowania przestrzennego?
Poznań zalicza się do grupy dużych miast w Polsce, gdzie procesy rozwojowe
przebiegają wyjątkowo intensywnie. Dokonana w rozdziale 5.3 analiza sytuacji
przestrzennej Poznania wykazuje, że Poznań na tle największych miast w Polsce
charakteryzuje się wysokim zaawansowaniem prac nad projektami miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego. 41% powierzchni miasta pokryte jest
obowiązującymi planami miejscowymi, natomiast dla 28% powierzchni miasta
Poznania sporządzane są nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (wg stanu na 2015 r.).
Według danych z marca 2015 r. w Poznaniu obowiązywało 185 miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego o łącznej powierzchni ponad 10 865
ha. Obowiązujące plany pokrywają 41% powierzchni miasta. Wartości te ulegają ciągłemu zwiększaniu, a o skali potencjalnego wzrostu pokrycia miasta planami w ciągu najbliższych lat świadczyć może stan aktualnych prac planistycznych. W opracowaniu jest aktualnie 136 miejscowych planów zagospodarowania
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przestrzennego, co przekłada się na kolejne 27% powierzchni miasta (stan na marzec 2015 r.). Łączna liczba uchwalonych i opracowywanych planów miejscowych
na terenie Poznania wynosi 320, pokrywających 68% obszaru miasta. Średnia powierzchnia dla wszystkich uchwalanych MPZP w Poznaniu po 2003 r. wyniosła
66,1 ha, a łączna powierzchnia planów dla tego samego okresu to ponad 9653 ha.
Rekordowy pod względem średniej powierzchni uchwalanych MPZP był 2008 r.,
na co wpływ miało objęcie obowiązującym planem miejscowym m.in. terenów
poznańskich klinów zieleni.
Na potrzeby pracy dokonany został szczegółowy podział planów miejscowych
uchwalonych w latach 2006–2015, ze względu na dominującą formę zabudowy
oraz charakter planu. Największą grupę planów miejscowych stanowiły plany
sporządzane dla terenów zabudowy jednorodzinnej (44 plany). Zgodnie z polityką przestrzenną Poznania, szczególnej ochronie podlega klinowo-pierścieniowy
charakter obszarów zielonych na terenie miasta. W związku z powyższym liczba
uchwalonych planów dla klinów zieleni oraz terenów parkowych w latach 2006–
2015 była równie wysoka i wyniosła 35 opracowań. Dla pozostałych dominujących
form zabudowy liczba uchwalonych planów kształtowała się na podobnym poziomie: zabudowa wielkogabarytowa, halowa (16); zabudowa śródmiejska (15);
tereny niezabudowane (13); zabudowa blokowa (12).
Największą łączną powierzchnię uchwalonych planów miejscowych w Poznaniu w latach 2006–2015 obejmowały plany ochronne. Łączna ich powierzchnia wyniosła prawie 5 tys. ha. Tak znaczna różnica łącznej powierzchni planów ochronnych nad regulacyjnymi i inwestycyjnymi wynika z dużej powierzchni obszarów
zielonych, w szczególności klinów zieleni.
5. Jakie formy partycypacji społecznej w procesach planistycznych wykorzystywane są w Poznaniu?
Miasto Poznań w zakresie wykorzystania pozaustawowych form partycypacji
społecznej w procesie planowania przestrzennego od kilku lat wyróżnia się na
tle innych polskich miast. Stosowane w Poznaniu formy partycypacji w planowaniu przestrzennym podzielić należy na dwie grupy: 1) działania stanowiące stały
i systematycznie realizowany element procedury planistycznej oraz 2) działania
uzupełniające, okazjonalne, stosowane w wyjątkowych sytuacjach. Pozaustawowe konsultacje społeczne MPZP w Poznaniu, opierające się na organizacji cyklu
spotkań z mieszkańcami, to pierwsza i jedyna tego typu inicjatywa w Polsce. Każdy powstający w Poznaniu plan miejscowy, poza obligatoryjnymi formami partycypacji, podlega dwukrotnym konsultacjom społecznym z mieszkańcami miasta.
Szczegółowa charakterystyka poznańskiego modelu partycypacji oraz analiza jego
uczestników dokonana została w rozdziałach 5.2 oraz 7.
Jak wynika z przeprowadzonych badań, w ostatnich latach w Poznaniu zastosowano szerokie spektrum form partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym. Wskazać tu należy: głosowanie mieszkańców, sąd obywatelski, sondaż
deliberatywny, ankietę audytoryjną. Są to działania o charakterze okazjonalnym,
stosowane głównie w wyjątkowych sytuacjach przestrzennych lub mające wymiar eksperymentalny. Także w Poznaniu po raz pierwszy w kraju w procesie
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opracowywania MPZP zastosowano internetowe narzędzie służące partycypacji
społecznej – interaktywny portal w oparciu o system GIS i narzędzia komunikacji
społecznej.
Stosowanie tak licznych form partycypacji społecznej w procesie planowania
przestrzennego w Poznaniu świadczy z jednej strony o otwartości władz lokalnych
na nowe idee i tendencje w tym zakresie, a z drugiej o silnym lokalnym środowisku eksperckim (urbanistów, planistów przestrzennych, socjologów i politologów), wspierającym proces partycypacji od strony metodycznej.
6. Jakie jest zainteresowanie mieszkańców miasta Poznania kwestiami
planistycznymi oraz jak przedstawia się ich świadomość w kwestii kreowania przestrzeni zamieszkania oraz aktywność w procesie planowania
przestrzennego?
Jak wynika z badań ankietowych mieszkańców (n-550) wybranych dzielnic
Poznania, sprawy planowania przestrzennego w mieście nie stanowią istotnego
obszaru ich zainteresowania. Mimo że blisko 40% respondentów deklaruje zainteresowanie szeroko rozumianymi kwestiami zagospodarowania przestrzeni, to
wiedza na temat procedur planistycznych i funkcjonującego w Poznaniu modelu
partycypacji społecznej jest nikła.
Mieszkańcy badanych dzielnic właściwie sporadycznie uczestniczą w organizowanych przez miasto Poznań konsultacjach społecznych dotyczących miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, nawet jeśli zakres przestrzenny planu
dotyczy miejsca ich zamieszkania. Pozaplanistyczna aktywność mieszkańców badanych dzielnic miasta Poznania ogranicza się do udziału w konsultacjach budżetu
obywatelskiego oraz budżetu miasta Poznania.
Zainteresowanie mieszkańców Poznania kwestiami planowania przestrzennego uwidacznia się dodatkowo w uczestnictwie w konsultacjach społecznych MPZP.
Jak wskazują zaprezentowane w rozdziale 7 wyniki badań uczestników konsultacji
społecznych, aktywność ta uzależniona jest od wielu czynników zewnętrznych,
jednak mimo wszystko należy ją traktować jako relatywnie niską.
7. Jaka jest struktura demograficzna, społeczno-zawodowa i przestrzenna
społecznych uczestników procesu tworzenia dokumentów planistycznych w Poznaniu?
W ramach niniejszej rozprawy dokonano próby identyfikacji uczestników konsultacji społecznych MPZP w Poznaniu. Na podstawie wyników badań ankietowych wśród uczestników konsultacji społecznych (n-347) stworzony został profil
uczestnika, na który składają się najważniejsze cechy demograficzne, społeczno-zawodowe i przestrzenne. Znaczna większość, bo 68% wszystkich osób uczestniczących w spotkaniach konsultacyjnych, to mężczyźni. Niedoreprezentowanie
mieszkańców miasta według płci (kobiety stanowią 60% dorosłej populacji miasta) jest poważną wadą tradycyjnych konsultacji społecznych. Wyniki badań populacji internetowej (n-811) wskazują, że ta metoda w mniejszym stopniu zaburza
strukturę płci uczestników konsultacji. Mając na uwadze strukturę wieku, można
wyraźnie zauważyć, jak duża jest frekwencja na spotkaniach konsultacyjnych osób
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powyżej 50. roku życia. Ta grupa wiekowa stanowi ponad połowę (54%) wszystkich uczestników konsultacji, przy czym 32% to osoby powyżej 60. roku życia
(udział procentowy osób w tym wieku w całej populacji Poznania jest dwa razy
mniejszy). W konsultacjach społecznych planów miejscowych nie biorą udziału
generalnie osoby młode, poniżej 20. roku życia. Uczestnicy konsultacji społecznych w zdecydowanej większości posiadają wyższe wykształcenie (64%). Niespełna 30% to osoby z wykształceniem średnim, 7% z zasadniczym zawodowym, nikły
procent stanowią osoby z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym. Struktura uczestników konsultacji według aktualnie wykonywanego zajęcia wykazuje,
że grupami zawodowymi/społecznymi najbardziej zaangażowanymi i zainteresowanymi udziałem w konsultacjach są kolejno: emeryci i renciści (29%), osoby
zatrudnione w prywatnych firmach (19%), przedsiębiorcy (17%), pracownicy administracji publicznej (12%), przedstawiciele wolnych zawodów (11%), studenci
(5%), osoby niepracujące (4%), osoby bezrobotne (1%) oraz inne (2%). Spośród
przedstawicieli wolnych zawodów w konsultacjach społecznych najczęściej udział
biorą architekci i projektanci, a także lekarze oraz pracownicy naukowi. Osoby
uczestniczące w spotkaniach zasadniczo zamieszkują miejsca położone do 3 km
od obszaru, dla którego uchwalany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Można zatem stwierdzić, że konsultacje społeczne MPZP w Poznaniu
mają charakter lokalny. Wyjątek stanowi parku Cytadela w Poznaniu, w przypadku
którego w konsultacjach społecznych uczestniczyła grupa 76 osób z całego miasta.
Pokazuje to, że obszary zielone stanowią w mieście ważne zagadnienie z punktu
widzenia zaangażowania społecznego w proces partycypacji. Przykład parku Cytadela jest o tyle specyficzny, że jest to teren zielony o znaczeniu ogólnomiejskim.
Podobnym przykładem jest również MPZP dla parku Kasprowicza i w tym wypadku w dwóch spotkaniach konsultacyjnych uczestniczyło łącznie 86 osób.
8. Jak oceniany jest przez mieszkańców aktualnie realizowany w Poznaniu
proces konsultacji społecznych miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego?
W badaniach ankietowych uczestnicy konsultacji społecznych wyrazili swoją
opinię na temat realizowanych w Poznaniu pozaustawowych konsultacji społecznych dotyczących planów miejscowych. Ocenie poddano elementy organizacyjne
oraz merytoryczne, takie jak: miejsce organizacji spotkań, forma, jakość i treść
prezentowanego materiału, przebieg i atmosfera spotkań, ocena pracy organizatorów konsultacji, reakcje uczestników konsultacji.
Jak wynika z badania, bardzo wysoko ocenione zostało miejsce organizacji
konsultacji, głównie z uwagi na bliskość miejsca zamieszkania. 91% uczestników
spotkań wskazuje, że organizacja konsultacji jest zasadna i pozwala na lepsze niż
dotychczas zrozumienie idei planowania przestrzennego. Forma bezpośrednich
konsultacji społecznych wskazywana jest jako adekwatna do dyskutowania nad
zagadnieniami planistycznymi, choć pojawiają się sugestie co do wykorzystania
Internetu do przeprowadzania pierwszego etapu pozaustawowych konsultacji
społecznych. 48% badanych jest zdania, że wybrane etapy konsultacji mogłyby
zostać realizowane przy wykorzystaniu specjalnie przygotowanego w tym celu
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portalu internetowego. Wysoko oceniono ponadto pozostałe elementy organizacyjne spotkań tj. rzeczowość prowadzonej dyskusji, swobodę wyrażania własnej
opinii. Uczestnicy konsultacji zwracali uwagę na słabą jakość prezentowanych
podczas spotkania materiałów planistycznych, a główne zastrzeżenia dotyczyły braku dostępu do projektu planu miejscowego w wersji elektronicznej przed
drugim etapem konsultacji. Duże zastrzeżenia budzi wśród uczestników poczucie
braku wpływu na ostateczny kształt prezentowanego projektu planu.
9. Jakie zależności występują pomiędzy charakterem sporządzanych w Poznaniu planów miejscowych a skalą zaangażowania społecznego w procedury planistyczne?
Udział społeczeństwa w formalnej procedurze planistycznej ogranicza się do
możliwości składania wniosków i uwag na stosownym etapie procedury. Na podstawie badań zrealizowanych w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu
w zakresie analizy wniosków i uwag składanych do MPZP wskazano, że w latach
2006–2015 liczba zgłoszonych wniosków do uchwalonych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego w Poznaniu wyniosła 3537, natomiast liczba
uwag – 1435. Największa liczba zgłaszanych wniosków i uwag do sporządzanych
planów miejscowych przypadała na lata 2010–2013. W ciągu tych trzech lat zgłoszono 2583 wnioski i uwagi, co stanowiło 52% wszystkich zgłoszonych dokumentów w całym badanym okresie.
Wskaźnik liczby wniosków i uwag zgłaszanych na jeden uchwalony plan miejscowy w Poznaniu również wykazuje wzrost średnio z 15 wniosków i uwag w latach 2006–2009 do 35 w latach 2010–2015. Do głównych powodów tak wyraźnego zróżnicowania liczby wniosków i uwag zaliczyć należy:
• zwiększoną liczbę opracowywanych planów miejscowych, w szczególności od
2008 r., czego bezpośrednią konsekwencją była wysoka koniunktura na runku
nieruchomości (tzw. „boom budowlany”);
• sporządzanie planów dla obszarów peryferyjnych miasta, takich jak Morasko,
Radojewo, Umultowo, Antoninek, Podolany czy Ławica, gdzie występowały
wyraźne konflikty przestrzenne oraz gry interesów, zwłaszcza na terenach niezabudowanych (plany o charakterze suburbanizacyjnym);
• wzrost zainteresowania społecznego kwestiami zagospodarowania przestrzennego wśród mieszkańców Poznania;
• rozwój inicjatyw społecznych w zakresie szeroko rozumianego rozwoju miasta
(organizacje pozarządowe);
• zainteresowanie mediów, w tym przede wszystkim nowych mediów, zagadnieniami planistycznymi, rozwojem miasta i ochroną środowiska.
69% wniosków i 48% uwag złożono w odniesieniu do planów regulacyjnych,
które dotyczą w przeważającym stopniu zabudowy już istniejącej, gdzie zachodzi
potrzeba ustalenia zasad dogęszczenia zabudowy. Wysoka aktywność podmiotów
w formalnej procedurze partycypacji społecznej dotyczyła zasadniczo zabudowy
jednorodzinnej oraz klinów zieleni i innych terenów zielonych w mieście. Są to
dwie zasadnicze kategorie zagospodarowania terenu, do których zgłoszonych zostało najwięcej wniosków i uwag w analizowanym okresie (2006–2015).
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10. Czy i w jakim stopniu wykorzystywane są w Poznaniu nowe formy i narzędzia partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym?
Szeroki wachlarz analizowanych w niniejszej pracy nowych form i narzędzi
partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym stosowanych w Poznaniu
wynika zasadniczo z dużej otwartości władz miasta Poznania wobec wykorzystania innowacyjnych narzędzi partycypacyjnych w procesie planowania przestrzennego. Szczególnie dotyczy to rzadko stosowanych w praktyce planistycznej metod,
takich jak sondaże deliberatywne, sądy obywatelskie czy lokalne referendum ws.
zagospodarowania przestrzennego. Formy te stosowane są jednak w wyjątkowych
sytuacjach, w odniesieniu do złożonych zagadnień planistycznych, w przypadku których występuje wysokie prawdopodobieństwo pojawienia się konfliktów
społecznych.
Na szczególną uwagę zasługuje natomiast wykorzystanie po raz pierwszy
w kraju narzędzi PPGIS (Participatory GIS) – interaktywnego portalu geoinformacyjnego, służącego realizacji konsultacji społecznych dokumentów planistycznych. Wyjątkowość eksperymentu, którego wyniki przedstawiono w rozdziale
8 niniejszej pracy, polega na wykazaniu jego efektywności poprzez równoległe
przeprowadzenie dwóch rodzajów konsultacji społecznych: tradycyjnych spotkań
konsultacyjnych oraz przy użyciu narzędzi internetowych. Narzędzia te, w postaci
geoankiety i geodyskusji, od kilku lat stosowane w kilku krajach (gł. Finlandia,
USA), dają szansę nie tylko na zwiększenie frekwencji w procesie konsultacji,
ale także ich pogłębienie poprzez wykorzystanie nowych form komunikowania
się miedzy projektantami planu, uczestnikami konsultacji oraz między samymi
mieszkańcami.
Rekomendacje dla usprawnienia procesu partycypacji społecznej w procesie
opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Uzyskane w toku procesu badawczego wyniki wydają się interesujące nie tylko ze względów poznawczych, ale również praktycznych. Zdiagnozowanie procesu uspołecznienia planowania przestrzennego stanowi punkt wyjścia do jego
poprawy. Niniejszą pracę kończą rekomendacje, których adresatem w pierwszym
rzędzie są instytucje odpowiedzialne za organizowanie i prowadzenie konsultacji,
a więc władze miasta Poznania oraz podległe im wydziały Urzędu Miasta, z Miejską Pracownią Urbanistyczną na czele. Zarówno wnioski, jak i rekomendacje, choć
nie mają charakteru uniwersalnego, mogą być przydatne do diagnozowania i ukierunkowywania podobnych procesów partycypacji w innych jednostkach samorządu terytorialnego, zwłaszcza w dużych miastach Polski, gdzie proces planistyczny
jest wyjątkowo intensywny i złożony.
Poniżej zaprezentowane zostały działania prawne, organizacyjno-administracyjne, planistyczne, a także technologiczne, mogące usprawnić proces uspołeczniania planowania przestrzennego w skali lokalnej.
Proponowane są następujące zmiany prawne:
1. Uznanie za obligatoryjny element procedury sporządzania planu miejscowego
konsultacji społecznych na dwóch dodatkowych etapach:
a. bezpośrednio po wywołaniu planu miejscowego,
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b. po sporządzeniu projektu planu, przed skierowaniem go do opinii i uzgodnień zewnętrznych.
2. Wprowadzenie do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
przepisów dotyczących minimalnych wymogów informacyjno-technicznych
w odniesieniu do procesu konsultacji, przede wszystkim w zakresie:
a. sposobów i terminów powiadamiania o prowadzeniu konsultacji;
b. form prowadzenia konsultacji, w tym dopuszczenia jako pełnoprawnych
form spotkań, debat, warsztatów, spacerów studyjnych, ankiet, wywiadów,
także w formie internetowej przy użyciu narzędzi PPGIS;
c. terminów wyznaczonych na składanie uwag w ramach kolejnych etapów
konsultacji;
d. wymogów dotyczących przedstawiania projektów z użyciem wizualizacji
oraz w języku niespecjalistycznym;
e. zasad opracowywania raportów z przeprowadzanych konsultacji oraz zestawienia zmian wprowadzanych do projektów dokumentów w wyniku przeprowadzonych konsultacji;
f. zamieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej wszystkich materiałów
upublicznianych w trakcie konsultacji;
g. wytycznych dotyczących miejsca odbywania spotkań w ramach konsultacji
– na obszarze, którego dotyczy plan, lub, jeżeli nie jest to możliwe, w jego
najbliższym sąsiedztwie.
3. Uznanie materiałów z konsultacji za integralny element dokumentacji prac planistycznych, przekazywany wojewodzie po uchwaleniu planu i brany pod uwagę w trakcie oceny prawidłowości procesu planistycznego w ramach nadzoru
administracyjnego.
W dalszym etapie, wymagającym jednak niezbędnych zmian systemowych
w zakresie całego modelu planowania przestrzennego w Polsce, należałoby dopuścić także formy partycypacji społecznej w odniesieniu do decyzji administracyjnych wpływających na zagospodarowanie terenu (decyzje o lokalizacji inwestycji
celu publicznego, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu).
Dualizm obowiązujących aktualnie procedur planistycznych (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z jednej strony, decyzje administracyjne z drugiej)
wpływa destruktywnie na świadomość obywatelską mieszkańców i ich poczucie
realnego oddziaływania na rozstrzygnięcia dotyczące kształtu ich najbliższego otoczenia. W tym kontekście należałoby wprowadzić obowiązek:
• informowania społeczności lokalnej o zgłaszanych wnioskach o ustalenie warunków zabudowy oraz dalszych etapach ich procesowania na zasadach analogicznych jak dla projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
• przeprowadzania publicznej rozprawy administracyjnej przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez organ administracji publicznej.
Ustawodawca, kształtując polski system planowania przestrzennego ustawami z 1994 i 2003 r., świadomie zdecydował się na model planowania miejscowego o charakterze fakultatywnym, w którym to samorząd decyduje o zakresie
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przestrzennym, harmonogramie i charakterze rozstrzygnięć planistycznych o randze aktu prawa miejscowego. Stwarzając jednakże możliwość dokonywania istotnych ingerencji w zagospodarowanie przestrzenne na bazie indywidualnych decyzji
administracyjnych, niejako poza głównym nurtem planowania lokalnego, doprowadził do niebezpiecznej dychotomii w zakresie transparentności całego procesu
i niezbędnych gwarancji udziału społeczeństwa w podejmowanych rozstrzygnięciach. Postulowane w niniejszej pracy rozwiązania prawne powinny doprowadzić
do niezbędnego ujednolicenia standardów partycypacji społecznej w planowaniu
przestrzennym i objęcia nimi wszelkich form działalności organów administracji
publicznej w tej dziedzinie.
Sformułowane przez autora rozprawy rekomendacje są wynikiem badań i analizy procesu konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym w Poznaniu.
Proces ten, mimo pewnych mankamentów, uznać należy za wzorcowy w skali
kraju. Zaprezentowane poniżej rekomendacje – uporządkowane według kwestii
organizacyjno-technicznych – dotyczą bezpośrednio realizowanego w Poznaniu
pozaustawowego modelu konsultacji, lecz z uwagi na uniwersalność zagadnienia
ich adresatem mogą być samorządy lokalne w Polsce:
Rekomendacja 1. Miejsce organizacji spotkań:
• Konieczne jest kontynuowanie organizowania spotkań konsultacyjnych w miejscach położonych najbliżej obszaru objętego MPZP, mimo że poznański model
partycypacji społecznej niesie ze sobą wysokie koszty organizacyjne i techniczne spoczywające po stronie administracji miasta.
• Ważnym aspektem jest szersze włączanie w proces organizacji konsultacji społecznych rad osiedli oraz działających na danym terenie organizacji pozarządowych.
• Jak wskazują wyniki badań, niezbędne jest zwrócenie większej uwagi przez
organizatorów na poprawę oznakowania miejsca konsultacji społecznych,
w szczególności w ramach dużych budynków publicznych, w celu ułatwienia
uczestnikom dotarcia do miejsca spotkania.
• W celu zmniejszenia dystansu oraz budowy większego zaufania pomiędzy organizatorami a uczestnikami konsultacji społecznych zaleca się zmianę układu
miejsc siedzących w salach, np. w formę okrągłego stołu.
• Elementem organizacyjnym mogącym wpłynąć na jeszcze lepszy odbiór spotkania przez uczestników jest możliwość zapewnienia symbolicznego poczęstunku (np. zimna woda w okresie wiosenno-letnim oraz ciepłe napoje w okresie jesienno-zimowym).
Rekomendacja 2. Forma i jakość prezentowanych materiałów:
• Rekomenduje się wykorzystywanie zróżnicowanych form prezentacji materiałów planistycznych przez organizatora konsultacji. Poza stosowaną każdo
razowo prezentacją multimedialną wskazane jest (w szczególnych przypadkach) tworzenie tradycyjnych materiałów planistycznych, takich jak np. mapy
wielkoformatowe czy też makiety zagospodarowania przestrzeni. Czytelność
materiałów planistycznych ma szczególne znaczenie, gdyż w spotkaniach
w przeważającym stopniu uczestniczą osoby niebędące ekspertami i w podeszłym wieku.
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• Prezentacje multimedialne powinny być czytelne i zrozumiałe dla uczestników
spotkań. Dotyczy to w dużej mierze ograniczenia elementów prezentacji, zawierających zbyt dużą ilość tekstu. Bardziej powszechnie powinny być stosowane schematy i wykresy obrazujące dane zagadnienie.
• Szczególna uwaga powinna zostać poświęcona kwestiom jakości prezentowanych materiałów multimedialnych, do której uczestnicy spotkań mają liczne
uwagi. Stosowany sprzęt multimedialny powinien cechować się wysoką jakością.
• Każdorazowo powinien być podkreślony aspekt edukacyjny konsultacji społecznych. Równorzędnym celem konsultacji, poza aspektem praktycznym, jest
edukowanie mieszkańców w kwestiach rozwoju miasta i jego zagospodarowania.
• Szczególna uwaga powinna zostać poświęcona wyjaśnieniu uczestnikom konsultacji społecznych najważniejszych pojęć planistycznych, w tym w szczególności definicji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, celu jego
sporządzenia oraz procedury planistycznej.
• W celu wzmocnienia aspektu edukacyjnego spotkań i trwałości efektu wskazane jest dystrybuowanie wśród uczestników każdego spotkania broszury informacyjnej, zawierającej uniwersalne informacje o najważniejszych założeniach
planowania przestrzennego, definicjach i procedurach. Materiał edukacyjny
powinien stanowić źródło wiedzy o najistotniejszych procedurach i pojęciach
z zakresu planowania przestrzennego, jednak najważniejsze jego elementy
powinny zostać zaprezentowane właśnie podczas wstępnej części spotkania.
Wskazane jest ponadto dystrybuowanie wśród uczestników każdego spotkania
specjalnie przygotowanego w języku niespecjalistycznym folderu informacyjnego, zawierającego zbiór definicji i pojęć, a także bardziej szczegółowe informacje w zakresie zapisów planistycznych dla konkretnie opracowywanego planu
miejscowego (w formie osobnych arkuszy). Poza funkcją edukacyjną działanie
takie miałoby pozytywny oddźwięk wśród uczestników spotkań i przyczyniłoby się do większej akceptacji społecznej planowanych założeń planistycznych.
• Wskazane jest dystrybuowanie wśród uczestników konsultacji społecznych poglądowych wydruków projektów MPZP.
• Osoby prowadzące konsultacje społeczne nie powinny unikać odpowiedzi na
zadawane przez uczestników pytania poprzez odsyłanie ich do materiałów informacyjnych (słowniczka pojęć planistycznych i procedur) umieszczonych na
urzędowych stronach internetowych.
• Bezwzględnie konieczne jest wyjaśnienie na wstępie każdego spotkania pojęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, celu i skutków jego
opracowania oraz uchwalenia. Zdecydowana większość uczestników spotkań
nie posiada wiedzy w tym zakresie oraz niewłaściwie rozumie generalne założenia opracowania planu. Błędne rozumienie podstaw planowania przestrzennego i procesów nim rządzących doprowadza do powstawania licznych konfliktów społecznych.
• Istotne jest każdorazowo na początku spotkań wyraźne wyjaśnienie celu spotkania. Wyjaśnienie kluczowych i podstawowych pojęć oraz celu konsultacji
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przyczyniłoby się do lepszego zrozumienia całego spotkania przez jego uczestników i wyeliminowałoby znaczną liczbę pytań, wynikających z niezrozumienia idei i celu spotkania.
Rekomendacja 3. Przebieg konsultacji społecznych:
• Zakres i sposób prezentacji materiałów powinien w dużym stopniu uwzględniać specyfikę spotkań i być dostosowany do różnych grup społecznych uczestniczących w spotkaniach.
• Istotną rolę odgrywa także dostosowanie języka wypowiedzi do odpowiedniej
grupy docelowej. Inny stopień branżowości języka wymagany jest podczas konsultacji z przedsiębiorcami/biznesem a inny podczas spotkania z osobami starszymi, bez eksperckiej wiedzy z zakresu planowania przestrzennego.
• Osoby prowadzące konsultacje społeczne powinny umiejętnie dostosowywać
poziom skomplikowania wypowiedzi do grupy uczestników konsultacji. Zasadniczo niezbędne jest unikanie języka specjalistycznego, który bardzo często jest
niezrozumiały dla przeciętego uczestnika spotkań.
• Z uwagi na bezpośredni i często niełatwy kontakt prowadzących z uczestnikami konsultacji niezbędne jest stałe podnoszenie kompetencji planistów w zakresie komunikacji społecznej i psychologii poprzez szkolenia specjalistyczne.
Planiści miejscy niejednokrotnie mierzą się z silnymi i negatywnymi reakcjami
społecznymi, nierzadko wywierana jest na nich duża presja społeczna, stają się
też celem agresji uczestników.
• Szczególnego znaczenia nabierają w tym miejscu miękkie umiejętności prowadzących konsultacje z dziedziny komunikacji społecznej, wystąpień publicznych, retoryki czy mediacji. Z uwagi na złożoność zagadnień planistycznych
oraz często rozbieżne interesy uczestników konsultacji, osoba prowadząca powinna cechować się wyczuciem sytuacji i umiejętnością dostosowania do niej
tonu i charakteru wypowiedzi, uprzejmością, empatią oraz wyrozumiałością.
• W konsultacjach społecznych powinni brać udział również przedstawiciele stosownych wydziałów Urzędu Miasta Poznania w celu wyjaśniania kwestii niebędących w bezpośredniej gestii i kompetencjach przedstawicieli MPU. Brak
przedstawicieli urzędu widoczny jest w szczególności podczas konsultacji społecznych skomplikowanych opracowań planistycznych.
• Rekomenduje się zmianę charakteru i nazewnictwa pierwszego etapu konsultacji społecznych, który pełni przede wszystkim funkcję informacyjną. Brak jakichkolwiek propozycji zagospodarowania przestrzeni lub projektu planu budzi
wśród uczestników spotkania każdorazowo wielkie niezadowolenie, a nawet
oburzenie. Rozważenia wymaga zatem w pierwszej kolejności zmiana nazwy
spotkania bardziej wyraźnie akcentująca jego typowo informacyjny charakter.
Poza wskazanymi powyżej rekomendacjami dla praktyki niezmiernie istotne
dla współczesnego planowania przestrzennego są trzy następujące kwestie:
1. Wzrost znaczenia organizacji społecznych w procesach planistycznych.
2. Stosowanie nowoczesnych technologii w procesach partycypacji społecznej.
3. Edukacja społeczeństwa w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.
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Organizacje pozarządowe odgrywają coraz ważniejszą rolę w procesach rozwojowych. Wzrost aktywności społecznej wyrażony poprzez członkostwo w różnego typu organizacjach pozarządowych umacnia ich rolę i znaczenie w procesach
decyzyjnych. Organizatorzy procesu planowania przestrzennego oraz partycypacji
społecznej powinni poświęcać szczególną uwagę właśnie aktywnym organizacjom
pozarządowym i traktować je jako kreatywnego partnera. Konieczne jest zatem
ciągłe usprawnianie procesu komunikacji społecznej pomiędzy wszystkimi podmiotami, uczestniczącymi w procesie planistycznym, m.in. poprzez media lokalne
i media społecznościowe.
Z punktu widzenia usprawnienia procesu partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym istotą jest powszechne stosowanie nowoczesnych narzędzi
partycypacyjnych, m.in. w formie geoportali. Poznań jako lider w zakresie wdrażania innowacyjnych narzędzi partycypacyjnych zdobywa unikatowe doświadczenia
w dziedzinie stosowania narzędzi PPGIS. Pierwszy w Polsce eksperyment partycypacyjny, polegający na włączeniu technologii GIS w proces sporządzania i konsultowania MPZP dla parku Kasperowicza, przyniósł założone efekty, z których najważniejszym jest zwiększenie zaangażowania w procesy konsultacji społecznych
oraz zintensyfikowanie procesu edukacji społeczeństwa. Wdrożenie geoportali
służących partycypacji społecznej stanowi wyzwanie dla władz miasta na najbliższe lata, a ich stosowanie w praktyce planistycznej może przynieść tylko i wyłącznie korzyści dla wszystkich uczestników procesu planistycznego.
Istotną kwestią w zakresie poprawy efektywności procesu partycypacji społecznej jest edukacja społeczeństwa, stanowiąca podstawowy czynnik rozwojowy i impuls do zmian. Zmiany świadomości, wzrost poziomu wiedzy powinny
dokonywać się szerzej poprzez system edukacji na wszystkich jego poziomach.
W szczególności istotna jest edukacja kadr zarządzających, w której ważną funkcję powinny spełniać programy edukacyjne uczelni wyższych. Programy studiów,
m.in. kierunku gospodarka przestrzenna będącego bezpośrednim zasobem kadr
dla sfery publicznej i planistycznej, powinny odpowiadać aktualnym tendencjom
w zakresie partycypacyjnego planowania przestrzennego. Edukacja społeczna powinna być realizowana nie tylko przez podmioty do tego predestynowane, lecz
także przez samorządy we współpracy z organizacjami pozarządowymi, wyrażając
się m.in. w prowadzeniu kampanii edukacyjnych.
Silna pozycja Poznania na arenie krajowej w zakresie wdrażania innowacyjnych
narzędzi partycypacyjnych predestynuje to miasto do wyrażania silniejszego i bardziej wyrazistego stanowiska w kwestii wprowadzenia ogólnokrajowych zmian
odnośnie do ustawodawstwa planistycznego i partycypacji społecznej. Szczególnie
istotne z punktu widzenie poprawy skuteczności narzędzi partycypacyjnych wydaje się szerokie lobbowanie za rozwiązaniami wskazanymi w projekcie ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2015 r. Należy zauważyć, że
proponowane w projekcie ustawy narzędzia mające służyć zwiększaniu udziału
społeczeństwa w procesie planowania przestrzennego w wybranych aspektach
opierają się na funkcjonujących już od kilku lat w Poznaniu rozwiązaniach. Mowa
tu o pozaustawowych konsultacjach społecznych MPZP wpisanych na stałe w proces opracowania planów miejscowych w Poznaniu.
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