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Tezy pracy 

 

*Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym i kształtowaniu 

przestrzeni jest nową, dopiero powstającą, instytucją ustroju 

demokratycznego. W zmieniającym się w stronę wzmacniania i 

pomnażania instytucji partycypacji społecznej ustroju demokratycznym 

udział społeczny w procesach planowania i kształtowania przestrzeni 

poszerza zakres wpływu obywateli na powstanie najtrwalszego składnika 

ludzkiego habitatu – zagospodarowanie przestrzenne (materialny 

komponent tego habitatu).  
 

*Ważne stają się kwestie, jak w dziedzinie planowania przestrzennego 

udział społeczny godzić z technicznymi i funkcjonalnymi wymogami 

zagospodarowania przestrzennego. Jak w uwzględniającym partycypację 

społeczną modelu planowania przestrzennego godzić partykularne cele  

i interesy poszczególnych uczestników procesu zagospodarowania 

przestrzennego z celami publicznymi. 

 



*Bez rozwiązania tych kwestii będą narastały konflikty społeczne, 

które obecnie w dziedzinie zagospodarowania przestrzennego są 

bardzo częste i prawdopodobnie występują znacznie częściej niż 

w innych dziedzinach życia publicznego. 
 

*Nieuwzględnianie partycypacji społecznej w planowaniu 

przestrzennym wpływa na jakość podejmowanych decyzji 

publicznych oraz na jakość życia przyszłych pokoleń (zły stan 

środowiska materialnego, które planowanie przestrzenne tworzy 

bez udziału kontroli społecznej odziedziczą nasi następcy). 

 

 

 



*Nie da się omówić i analizować wyżej wymienionych zagadnień        

bez wyjaśnienia tego, na czym polega zjawisko partycypacji 

społecznej, jakie są jego najbardziej istotne cechy. Nie wskazują 

ich spotykane dotąd definicje partycypacji społecznej, które 

należy uznać za niepełne. Partycypacji społecznej nie da się 

również sprowadzić li tylko do jej instrumentów (informowanie, 

konsultowanie, współpraca itd.), które często uznaje się za formy 

(typy) partycypacji.  
 

*Tak więc, w niniejszej pracy trzeba było podjąć próbę 

zidentyfikowania na nowo omawianego w niej zjawiska, jak 

również próbę skonstruowania, a potem sklasyfikowania różniących 

się od siebie istotnymi cechami typów partycypacji społecznej.  

Nie mogąc unikać tych teoretycznych zabiegów siłą rzeczy praca 

niniejsza musiała wybiec poza ramy narzucane wyłącznie przez 

same tylko problemy planowania i kształtowania przestrzeni. 
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