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KRYZYS MIASTA 

 Kryzys formy przestrzennej (gentryfikacja, 

„rozlewanie się” miast, zanik przestrzeni 

publicznych) 

 Kryzys wspólnoty lokalnej – wspólnoty 

politycznej 

 Zanik tego, co lokalne na rzecz tego, co globalne 

 

 



CZYM SĄ KONSULTACJE SPOŁECZNE?  

 narzędzie prowadzenia dialogu społecznego  

 pozwalają władzy poznać opinie mieszkańców  

w sprawach ważnych dla wspólnoty samorządowej oraz 

przedyskutować z nimi planowane decyzje 

 Podstawą prawną: przepisy ustawy o samorządzie 

gminnym z 8 marca 1990 roku 

 



Brak 
informacji 

 

•brak 
wszelkiej 
komunikac
ji 

Informowanie 

 

•udzielanie 
informacji bez 
możliwości 
zgłaszania uwag  

Zbieranie 
opinii 

 

•wysłuchanie 
opinii bez 
udzielenia 
informacji 
zwrotnej 

Konsultowanie 

 

•udzielenie 
informacji 
oraz 
wysłuchanie 
opinii, dialog i 
debata 

Współdecydowanie 

 

•podejmowanie 
wspólnej, 
kompromisowej decyzji 
uzgodnionej przez 
strony 

CZYM SĄ KONSULTACJE SPOŁECZNE? 



KONSULTACJE W PLANOWANIU 

PRZESTRZENNYM –  

ODPOWIEDŹ NA KRYZYS MIASTA? 

Metody 
partycypacyjne 

Zmiana 
materialnej 

tkanki miasta 

Wzmocnienie 
wspólnoty 
lokalnej 



KONSULTACJE DOTYCZĄCE 

MODERNIZACJI UL. KAWĘCZYŃSKIEJ 





PRZEBIEG KONSULTACJI: 













OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONSULTACJI W 

PLENERZE 



EWALUACJA KONSULTACJI 

 Indywidualne wywiady pogłębione z uczestnikami 

konsultacji) 

 Analiza danych zastanych (artykuły prasowe, fora 

internetowe) 

 Analiza ankiet ewaluacyjnych przeprowadzanych po 

spotkaniach 

 Analiza „materialnych” efektów konsultacji (czy 

wyniki zostały uwzględnione?) 

 



SUBIEKTYWNIE POSTRZEGANE CELE 

MIESZKAŃCY 

• Wypracowanie 
wspólnych 
postulatów i ich 
realizacja 

• Aktywizacja 
obywateli 

STRONA SPOŁECZNA 

• Wzmocnienie więzi lokalnych, odbudowa 
wspólnoty 

• Zmiana nastawienia władz do konsultacji 

• Edukacja obywatelska mieszkańców 

• Funkcja szkoleniowa dla NGO 

WŁADZE 

• Poznanie opinii mieszkańców na temat 
konkretnych inwestycji 

• Edukacja mieszkańców – także w kwestii 
przepisów, ograniczeń formalnych i 
budżetowych 



WPŁYW KONSULTACJI NA 

SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ 

• Mieszkańcy: wiara w sens udziału w konsultacjach; 

możliwość poznania lokalnych stowarzyszeń; otwarcie 

na współpracę z władzami; „warunkowe poparcie” idei 

konsultacji 

• Organizacje: to krok w dobrą stronę; obawa o 

utrzymanie efektów konsultacji 

• Władze: deklaracja poparcia dla idei konsultacji 

• Relacje: Zmniejszenie bariery dzielącej 

urzędników i mieszkańców 

 

 

  

 

 



WPŁYW KONSULTACJI NA PRZESTRZEŃ 

MIEJSKĄ 

 obiekcje konserwatora zabytków;  

 uwzględnienie wytycznych w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (m.in. 

uspokojenie ruchu, regulacja parkowania, model 

latarni);  

 kwiecień – sierpień 2013 – modernizacja ulicy 



 

 



ROLA KONSULTACJI 

 artykulacja/poznanie potrzeb mieszkańców w 

kwestii zagospodarowania przestrzeni 

 zażegnywanie konfliktów oraz zapobieganie 

protestom 

 aktywizacja i edukacja lokalnej społeczności 

 integracja mieszkańców i wzmacnianie 

lokalnej wspólnoty 

 



PARTYCYPACYJNE METODY 

PLANOWANIE PRZESTRZENI – 

REMEDIUM NA KRYZYS MIASTA? 

Tak, ale pod pewnymi warunkami: 

• gwarancja realizacji postulatów 

• powtarzalność, regularność 
procesu 

• wsparcie innymi projektami o 
charakterze partycypacyjnym 

• rzetelne przeprowadzanie 
procesu (wybór metody jako 
decyzja polityczna) 

• wybór tematów istotnych dla 
mieszkańców 

 

 

 

 

 


