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1. Cel 

Druga technika konsultacyjna w ramach projektu „Przestrzeń gminna – lokalna wartość” 

miała na celu wzmocnienie procesu konsultacji społecznych w obszarze planowania i 

zagospodarowania przestrzennego poprzez zaproszenie mieszkańców Gminy Rychtal na 

spotkanie otwarte. Na konsultacjach społeczność lokalna miała okazję wypełnić ankietę 

oraz zapoznać się z opiniami eksperta i projektanta na temat zmienianego studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rychtal. 

Dzięki przedmiotowej technice potrzeby mieszkańców, inwestorów i przedsiębiorców 

zostały zasygnalizowane na wstępnym etapie opracowania projektu zmiany studium. 

 

W ramach II techniki – zorganizowano spotkanie w Świetlicy Środowiskowej przy ul. 

Ogrodowej 12 w Rychtalu 30 lipca 2020 r. Godzina i miejsce spotkania zostały 

zaplanowane tak, aby w spotkaniu mogła brać udział jak największa grupa mieszkańców.  

Działania związane z przeprowadzeniem rozszerzonych konsultacji społecznych w formie 

spotkania otwartego zostały poprzedzone pracami wstępnymi, sporządzono 

odpowiednie dokumenty wyznaczono gospodarza konsultacji - koordynatora, ustalono 

przedmiot i temat konsultacji, rangę tematu oraz zakres konsultacji grantu, ustalono 

przedział czasowy na wykonanie konsultacji, opracowano regulamin konsultacji z 

projektem wniosku i pytaniami do ankiety (Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Rychtal 

z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach 

projektu ''Przestrzeń gminna - lokalna wartość''). 

 

 

2. Kampania promocyjna 

W ramach drugiej techniki konsultacyjnej poprzedzona została kampania promocyjno – 

informacyjna. Wyznaczano osobę odpowiedzialnej za obsługę medialną, która 

jednocześnie jest koordynatorem projektu. Określono kanał informacji i komunikacji 

(strona internetowa www.rychtal.pl oraz stronie BIP 

http://rychtal.nowoczesnagmina.pl/?a=5254 i na portalu społecznościowym Gminy 

Rychtal https://www.facebook.com/gminarychtal.  

W ramach tej kampanii opracowana została broszura w jednolitej szacie graficznej, 

informująca o prowadzonej technice konsultacyjnej wraz z krótkim opisem 

realizowanego projektu, definicją studium, procedur i zagadnień związanych z planem. 

Broszury zostały dostarczone do gospodarstw domowych (skrzynki pocztowe i klatki 

http://www.rychtal.pl/
http://rychtal.nowoczesnagmina.pl/?a=5254
https://www.facebook.com/gminarychtal
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schodowe) oraz w miejscach najczęściej odwiedzanych (sklepy) w ilości 1000 sztuk, format 

210x210.  

 

 

 

Dodatkowo zaprojektowano i rozwieszono w przestrzeni publicznej gminy plakaty w ilości 

50 sztuk, format A3 informujące o spotkaniu. Plakaty dodatkowo zostały udostępnione na 

tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej i portalu  społecznościowym. 



 

4 

 

 



 

5 

 

 

Na stronach internetowych i w portalu społecznościowych facebook Urzędu Gminy 

Rychtal i zostały zamieszczone informacje o prowadzonych konsultacjach społecznych. 

Przedstawiono przedmiot konsultacji społecznych, został określony cel, termin i formy 

konsultacji społecznych oraz wyznaczono osobę odpowiedzialną za realizację projektu. 

 

3. Terminy 

Spotkanie otwarte odbyło się dnia 30 lipca 2020 r. w Świetlicy Środowiskowej, przy  

ul. Ogrodowej 12, gdzie mieszkańcy mieli okazję do zadawania pytań ekspertowi  

i projektantowi studium oraz wypełnić ankiety, tym razem w wersji papierowej. 

 

Realizacja rozszerzonych konsultacji społecznych w projekcie przeprowadzona została 

poprzez organizację spotkania otwartego z udziałem eksperta i projektanta studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Gminie Rychtal. 

 

4. Wskaźniki projektu 

 

Założenia projektu 

W ramach projektu i realizacji techniki I: badanie ankietowe zostały osiągnięte wskaźniki: 

1. Zastosowane techniki konsultacyjne: spotkanie otwarte 

2. Wskaźniki ilościowe projektu  

Wskaźnik został osiągnięty: liczba uczestników: 25. 

(wskaźnik został określony na poziomie 20 osób) 

2. Wskaźniki jakościowe projektu 

 został jasno skonstruowany temat dyskusji, 

 w spotkaniu brał udział ekspert, 

 na spotkaniu przedstawiono dokładne informacje oraz udzielono pomocy w 

zrozumieniu przedmiotu dyskusji, 

 spisano wnioski wynikające z dyskusji. 
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Zdjęcia ze spotkania otwartego 

 

 

 

 

 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

 

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu. 

Dodatkowo podczas spotkania wypełniono 11 ankiet w wersji papierowej. 
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Podsumowanie 

Druga technika konsultacyjna w minimalnym stopniu (25 osób brała udział w spotkaniu) 

wypełniła wskaźniki zakładane w projekcie (min. 20 osób). Bez wątpienia na frekwencję w 

spotkaniu miała wpływ trudna sytuacja – stan epidemii, spowodowany 

rozprzestrzenianiem się wirusa covid-19. 

 

W trakcie spotkania dotyczącego konsultacji społecznych w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Rychtal” zgromadzeni mieszkańcy zadawali pytania szczególnie dotyczące 

przeznaczenia działek będących ich własnością w Studium jak i w mpzp. Interesowali się 

celowością sporządzania dokumentacji planistycznej. Wiele pytań było na temat zmiany 

przeznaczenia w Studium jak i mpzp z rolniczego na przeznaczenie pod zabudowę 

jednorodzinną z uwagi na perspektywę budowy domów mieszkalnych dla dzieci. Były też 

pytania o możliwość likwidacji terenów przeznaczonych pod budowę elektrowni 

wiatrowych w obrębie geodezyjnym Drożki oraz możliwości likwidacji terenów 

przeznaczonych w mpzp pod budowę oczyszczalni ścieków na tereny rolnicze. Pojawiły 

się również pytania na temat możliwości uzyskania decyzji o warunkach zabudowy pod 

budynki mieszkalne jednorodzinne. Udzielono mieszkańcom szczegółowych wyjaśnień 

oraz możliwości złożenia stosownych wniosków o dokonanie zmian w Studium jak i mpzp. 

Pokłosiem spotkania było złożenie kilku wniosków o zmianę Studium do którego 

wniesiono o możliwość zwiększenia powierzchni przewidzianych pod zabudowę 

mieszkaniową. Wpłynął także wniosek o zmianę przeznaczenia działki z rolniczego pod 

zabudowę zagrodową, zmianę przeznaczenia działki pod oczyszczalnie ścieków na teren 

rolniczy, zmianę przeznaczenia działki przeznaczonej pod eksploatację surowców 

naturalnych na teren rolniczy, jak i zmianę przeznaczenia terenów pod elektrownie 

wiatrowe na teren rolniczy oraz likwidację ich stref oddziaływania. Wszystkie wnioski 

zostały przyjęte do realizacji i znajdą odzwierciedlenie w opracowywanej dokumentacji 

dotyczącej opracowania „Studium”. 

Spotkanie eksperta i projektanta studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Rychtal z mieszkańcami gminy (m.in. przedsiębiorcami, 

projektantami budowlanymi) było istotnym elementem realizowanych rozszerzonych 

konsultacji. Dzięki przedmiotowej technice społeczeństwo lokalne miało możliwość 

zapoznania się z tematem studium, wątpliwościami innych mieszkańców, poradami  
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eksperta oraz sformułowania własnych opinii na udostępnionej ankiecie. 

 

 

 

 

Rychtal, dnia 18 grudnia 2020 roku                              /-/ Robert Adamek 

(miejscowość i data)             (podpis sporządzającego) 

 

 

     Wójt 

                    /-/ Adam Staszczyk 

                    (akceptacja Kierownika jednostki) 

 


