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Nadawca:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji 
publicznej wnoszę o udostępnienie następującej informacji publicznej.

Szanowni Państwo,

W związku z badaniami dotyczącymi jakości i metod prowadzenie konsultacji społecznych 
związanych z dokumentami planistycznymi uprzejmie zwracam się do Państwa z prośbą o 
udostępnienie kilku informacji, które posłużą do opracowania raportu na temat zaangażowania 
społecznego w procesy planistyczne.

W okresie od marca 2019 roku do lutego 2022 Państwa Gmina brała udział w projekcie pt. 
"Przestrzeń dla parycypacji" lub "Przestrzeń dla partycypacji 2" prowadzonym przez Fundację 
Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia".
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Formalnie projekt "Przestrzeń dla parycypacji (2)" był elementem szerszego działania w ramach 
programu POWER 02.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania 
przestrzennego, Wiedza Edukacja Rozwój/ wzmocnienie procesu konsultacji społecznych w zakresie 
działań prowadzonych przez JST w obszarze planowania przestrzennego, I edycja 2015-2018 lub/i II 
edycja 2019-2021).

\N ramach tego programu realizowane było wsparcie procesów konsultacyjnych dokumentu 
Studium ... bądź miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o udostępnienie trzech pakietów informacji zgodnie z załączoną 
tabelą (format WORD). Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczących m.in.

- 2 wybranych przez Państwa dokumentów planistycznych procedowanych przed udziałem w ww. 
projekcie,

- informacji dot. dokumentu planistycznego (lub dokumentów planistycznych) procedowanych z 
rozszerzoną partycypacją publiczną w ramach projektu "Przestrzeń dla parycypacji (2)"

- 2 wybranych przez Państwa dokumentów planistycznych procedowanych po udziale w ww. 
projekcie - o ile w Państwa Gminie taka procedura została przeprowadzona.

Informacje te stanowić będą merytoryczny materiał badawczy do sporządzenia raportu.

Proszę o przesłanie odpowiedzi na adres: barbara.zgorska@pg.edu.pl

Barbara Zgórska

Politechnika Gdańska

Wydział Architektury - Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego
W razie pytań proszę o kontakt 691 399 866.

—Załączniki:---------------------------- ---- ---------------------------------------------------------------------------------------

TABELA Stocznia.docx 18,3 KB
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GMINA:.................................................................................

1. Liczba planów uchwalonych w gminie od roku 2003 ogółem
2. Liczba edycji Studium przyjęta w gminie od roku 2003
3. Jakie formy informowania o procedowanym dokumencie planistycznym są stosowane w Państwa gminie (poza projektem POWER)

4. Rodzaj dokumentu Nazwa i numer uchwały

Liczba złożonych wniosków 
do projektu planu 

miejscowego/ studium

Informacje dotyczące 
dyskusji publicznej w 

procedurze uchwalania 
planu miejscowego / 

studium

Liczba uwag złożonych 
do projektu planu 

miejscowego / studium

Organy i 
instytucje

Pozostałe Liczba 
uczestników

Godzina i 
miejsce / 
on-line

Organy i 
instytucje Pozostałe

4.1.PRZED UDZIAŁEM W PROJEKCIE PRZESTRZEŃ DLA PARTYCYPACJI (1 lub 2) - bez wsparcia procesu konsultacji spo lecznych
A Plan miejscowy uchwalony po 

roku 2003

Studium uchwalone po 2003 roku

B Plan miejscowy uchwalony po 
roku 2003

Studium uchwalone po 2003 roku

4.2. W TRAKCIE PROJEKTU PRZESTRZEŃ DLA PARTYCYPACJI (1 lub 2) - wsparcie procesu konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym
A Dokument planistyczny 

konsultowany w ramach projektu
B Dokument planistyczny 

konsultowany w ramach projektu
4.3. PO UDZIALE W PROJEKCIE PRZESTRZEŃ DLA PARTYCYPACJI (1 lub 2) - po doświadczeniach zebranych w projekcie Wspólna Przestrzeń
A Plan miejscowy

Studium

B Plan miejscowy

Studium

5. Czy w trakcie pandemii COVID-19 korzystali Państwo z możliwości przeprowadzenia dyskusji publicznej w formie zdalnej? Jeżeli tak to proszę o podanie 
informacji o liczbie takich dyskusji, liczbie uczestników każdej z takiej dyskusji i wykorzystywanej platformie (np. Zoom, MS Teams itp.).


