Projekt grantowy „ Dobre konsultacje, dobry plan”
W okresie od kwietnia do grudnia 2017r. Gminna Pyrzyce realizowała projekt grantowy „ Dobre
konsultacje, dobry plan ”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020
Ideą w/w projektu było przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych
w planowaniu przestrzennym w oparciu o przyznany grant.
W ramach

realizowanego projektu konsultacjami społecznymi, które prowadzone były

w rożnej w formie i przy wykorzystaniu różnych technik objęte zostało opracowanie :

1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prowadzone zgodnie z Uchwałą
Nr XVII/164/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
działek położonych w rejonie ul. Stargardzkiej w Pyrzycach ,oraz

2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,prowadzone zgodnie z Uchwałą
Nr XIX/182/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 marca 2016r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla działek

położonych w rejonie ulic: 1 Maja, Jana Kilińskiego, Bankowej, Jana

Henryka

Dąbrowskiego, Księcia Barnima I, Krótkiej, Zabytkowej, Młyńskiej w Pyrzycach.
Do udziału w konsultacjach zaproszeni zostali wszyscy mieszkańcy Pyrzyce, organizacje
pozarządowe , inwestorzy i przedstawiciele innych podmiotów realizujących swoje zadania na danym
terenie, zwani Interesariuszami.
W ramach prowadzonych konsultacji Interesariusze w trakcie otwartych spotkań [spotkania
focusowe, word-cafe]byli informowani

o procedurze

planistycznej, założeniach

„ Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pyrzyce” a także zapoznani
zostali z obecną sytuacją [ w tym z obszarami problemowymi] występującą na obszarach objętych
opracowaniem miejscowych planów. Przeprowadzone zostały również badania ankietowe w tym
badania ankietowe on-line , celem poznania opinii

ankietowanych na temat najbardziej

akceptowalnych społecznie projektów rozwiązań urbanistycznych i komunikacyjnych dla danego
terenu.
Z pośród mieszkańców wyłonione zostały grupy robocze , które wspólnie z urbanistą
wykonującym opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pracowały nad
wypracowaniem koncepcji dla każdego z ww miejscowych planów zagospodarowania. Opracowane
koncepcje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego udostępnione zostały na stronie

internetowej urzędu http://bip.pyrzyce.um.gov.pl w zakładce konsultacje społeczne oraz w okresie
od dnia 30.11.2017 do dnia 12.12.2017 on -line na platformie http://stacja-konsultacja, gdzie można
było zgłaszać uwagi do opracowań.
Na

parterze Urzędu Miejskiego w dniach od 04 12.2017 do 08.12.2017 działał Punkt

Konsultacyjny, gdzie mieszkańcy mogli także zapoznać się z opracowanymi koncepcjami i wnieść
do nich swoje uwagi i wnioski.
W dniach 13 i 14 grudnia 2017r. odbyły się spotkania konsultacyjne otwarte z mieszkańcami,
na których prezentowane były opracowane koncepcje i wnioski jakie zgłoszone zostały do planów
i opracowanych koncepcji, w których udział wzięli także eksperci , natomiast w dniu 20 grudnia 2017
wraz z przedstawieniem koncepcji planów przedstawiono wnioski, które zostały uwzględnione
w całości ,w części oraz te , które nie zostały uwzględnione.
Na podstawie wypracowanych koncepcji oraz uwzględnionych wniosków, urbanista przystąpił
do sporządzenia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego[ część tekstowa
i graficzna], które objęte były procesem konsultacyjnym. Wykonane opracowane opiniowane będzie
przez instytucje, które mogą wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia do projektu planu.
Dziękuje mieszkańcom, biorącym udział w konsultacjach społecznych realizowanych
w ramach projektu, za uwagi i wnioski, które znalazły odzwierciedlenie w wypracowanych
koncepcjach dla ww miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

.

