„Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Protokół z realizacji techniki konsultacyjnej
w ramach IPK Miasta Kolno
INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH:
Data działania: 10 lipca 2021r.
Forma działania:

Spotkanie konsultacyjne – technika metoda dni otwartych wraz z punktem

konsultacyjnym (happening)
Miejsce wydarzenia : Stadion miejski w Kolnie
Temat: opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w
rejonie ulic: Wojska Polskiego, Dębowej, Lipowej, M. Dąbrowskiej w Kolnie (Uchwała nr XIX/142/21
Rady Miasta Kolno z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic: Wojska Polskiego,
Dębowej, Lipowej, M. Dąbrowskiej w Kolnie)

Cel konsultacji:
1. wspólne wypracowanie pożądanej struktury terenu - wyznaczenie terenów przeznaczonych pod
zabudowę mieszkaniową, usługową i zieleń urządzoną, określenie szczegółowych zasad
i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem,
2. dotarcie do jak najszerszej grupy osób zainteresowanych ustaleniami zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego z informacją o możliwości uczestniczenia w procesie
planistycznym oraz zachęcenie do wzięcia udziału w świadomym kreowaniu otaczającej
przestrzeni,
3. przekazanie informacji dotyczących walorów przedmiotowego terenu w sposób obiektywny
i profesjonalny, a jednocześnie dostępny i przekonywujący,
4. określenie wymaganych rozstrzygnięć stosownie do problematyki planu miejscowego
w formie koncepcji planu, w tym przypadku uwzględniając:
-

potrzebę zaspokojenia, w zakresie niezbędnego uzupełnienia, istniejącej zabudowy z
zachowaniem wskaźników i standardów wynikających z przepisów prawa i innych
uwarunkowań,

-

zasady podziałów nieruchomości,

-

ochronę cmentarza żydowskiego

5. zwrócenie

uwagi

osób

zainteresowanych

na

potrzebę

dostosowania

architektury

do lokalnych standardów i tradycji oraz wypracowanie przyszłych zapisów planu w tym zakresie.
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Przebieg spotkania :
Spotkanie konsultacyjne – happening zorganizowano jednocześnie z festynem „Imieniny Jana z Kolna”.
Dzięki temu w dniu 10 lipca 2021r. (sobota) od godziny 15 00 mieszkańcy Miasta Kolno licznie gościli na
festynie oraz odwiedzali punkt konsultacyjny (stoisko) miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
Do tego celu na placu stadionu został ustawiony namiot z wyposażeniem i nagłośnieniem, oraz inny
drobny sprzęt. Namiot i stoisko oznaczono plakatami informacyjnymi. Podczas spotkania odbyły się
specjalnie przygotowane na potrzeby konsultacji pokazy, gra i konkurs dla dzieci i młodzieży dotyczący
Miasta Kolno, specjalistyczne panele dyskusyjne dla dorosłych, podczas których zbierano opinie, uwagi,
propozycje w konsultacjach za pomocą ankiet. Animacje podczas spotkania prowadzone były przez
profesjonalnych moderatorów według określonego scenariusza. Scenariusz spotkania został
przemyślany i oparty o lokalny potencjał, tak aby zainteresować jak największą liczbę osób i stworzyć
przyjazną atmosferę do prowadzenia dyskusji. Dla uczestników animacji została przygotowana
wielkoformatowa plansza do gry i inne drobne materiały animacyjne. W trakcie spotkania prowadzono
ankietę w której udział wzięło 62 osoby. W ramach pytań zamkniętych osoby biorące udział w
konsultacjach miały możliwość wyrażenia swojego stosunku do zabudowy rolniczej, zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz terenów pod zabudowę usługową i trenów
przeznaczonych pod komunikację i zieleń. Mieszkańcy odpowiadali także na pytanie dotyczące tego,
jakie tereny powinny być przeznaczone pod zabudowę usługową i mieszkaniową, jakie pod zabudowę
rolniczą, a jakie pod nierolniczą. Wyrażali też zdanie na temat terenów jakie powinny być zachowane
w dotychczasowym przeznaczeniu.
Tak zorganizowany punkt konsultacyjny pozwolił na wyrażenie swojego stanowiska zarówno dorosłym
oraz dzieciom i młodzieży, a także przedstawicielom różnych organizacji. Osoba prowadząca punkt
konsultacyjny informowała mieszkańców o utworzonym w Urzędzie Miasta Kolno punkcie
konsultacyjnym oraz o możliwości zadawania pytań oraz przekazywania opinii i wniosków do urzędu
gminy za pomocą internetu (nie wychodząc z domu) i specjalnie utworzonej stronie internetowej na
potrzeby konsultacji społecznych planów miejscowych.
Język spotkania dostosowany był do wszystkich uczestników happeningu.
W trakcie happeningu zostały zebrane od uczestników specjalne formularze ankiet. Z zebranych ankiet
zostanie sporządzony raport ze spisem wszystkich uwag i opinii.
2

„Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Happening odbył się w miejscu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, dla których
zapewniono nieodpłatny transport.
INFORMACJA O ZEBRANYCH PROPOZYCJACH, OPINIACH I REKOMENDACJACH:
Na podstawie rozmów z uczestnikami konsultacji i wypełnionych przez uczestników happeningu ankiet
wykonano analizę zebranych propozycji, opinii i rekomendacjach które podsumowują spotkanie
happeningowe.
Większość osób, które wzięła udział w konsultacjach społecznych, to mieszkańcy miasta oraz
mieszkający w bliskim sąsiedztwie (26). Wśród nich znaleźli się respondenci, dla których Kolno to
miejsce spędzania wolnego czasu (12). 9 to osoby pracujące w bliskim sąsiedztwie. 8 to właściciele
działki na terenie objętym sporządzeniem planu oraz turyści (8). 4 respondentów było
zainteresowanych kupieniem działki na tym terenie.
Większość osób (79%), biorących udział w ankiecie, to osoby pracujące i zajmujące się domem, 6 % to
uczniowie, a 13% to emeryci i renciści.
Nazwa uczestnika konsultacji
(dane kontaktowe)
kilku mieszkańców Kolna

mieszkaniec Kolna
mieszkaniec Kolna
mieszkaniec Kolna
mieszkaniec Kolna
mieszkaniec Kolna
45 uczestników

Uczestnicy konsultacji

Uczestnicy konsultacji

Wypracowane propozycje, opinie
Podjęcie działań w zakresie budowy obwodnicy
miasta Kolna, która rozwiąże problem ruchu
pojazdów przez miasto Kolno (duże utrudnienia
w związku z powstałymi światłami
sygnalizacyjnymi szczególnie w okresie letnim).
Zbyt wolny rozwój terenów inwestycyjnych w
Kolnie
Budowa dróg miejskich oraz powiatowych wraz
ze ścieżkami rowerowymi
Przeznaczenie większej ilości terenów pod
obiekty usługowe i przemysłowe
Uatrakcyjnienie okolicy poprzez poprawę
jakości dróg
Więcej zebrań i dotarcie do ludzi wytłumaczenie
o co chodzi
Należy opracować nowy plan
zagospodarowania przestrzennego na
konsultowanym terenie
Według uczestników obszar, który podlegał
konsultacjom społecznym, powinien być
przeznaczony przede wszystkim pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną (27%), pod usługi
sportu i rekreacji (25%) i pod tereny zieleni
urządzonej (22%).
Najwięcej respondentów uznało, że na tym
terenie powinny dominować usługi sportu i
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Uczestnicy konsultacji

rekreacji (36%). 19% uznało, że powinny być to
usługi kultury, 16% usługi handlowe, a 15%
usługi publiczne
81% uczestników uznało, że na konsultowanym
terenie należy zaprojektować drogi

Uczestnicy konsultacji

49% respondentów preferuje działki o
powierzchni 500-1000 m2. 35% respondentów –
działki o powierzchni do 500 m2. 11% preferuje
działki powyżej 1000 m2.

Uczestnicy konsultacji

47% respondentów uważa, że kolorystyka
dachów na budynkach jednorodzinnych nie
powinna być ujednolicona. 40% uważa, że tak, a
13% nie miała zdania na ten temat.
Większość osób (77%) uważa, że warto
uczestniczyć w procedurze sporządzania
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego.

Uczestnicy konsultacji

REKOMENDACJE DO DALSZEJ DYSKUSJI:
Rozmowy związane z możliwością przekształcenia działek objętych miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę. Wyznaczenie obszarów pod tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinne i wielorodzinnej oraz usługi, komunikację i zieleń. W trakcie spotkania
zgłaszano potrzebę ogólnej poprawy jakości nawierzchni dróg – rekomendując nawierzchnie
asfaltowe.

data:...19.07.2021r.........

podpis koordynatora procesu konsultacji: .....Andrzej Jarzyło....
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