
   
  Olsztyn, dn. 11.12.2014 r. 

 

Stowarzyszenie Forum Rozwoju Olsztyna 

ul. Osińskiego 7/9 

10-010 Olsztyn 

fro@fro.olsztyn.pl 

www.fro.olsztyn.pl 

 

 

          

 

 

 

 

Prezydent Olsztyna 

Piotr Grzymowicz  

         Pl. Jana Pawła II 1 

         10-010 Olsztyn 

 

 

WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

 

Na podstawie § 3 ust. 2 załącznika do Uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Olsztyn występuję o przeprowadzenie konsultacji 

społecznych. 

Cel/przedmiot: 

Na podstawie §3 ust.2 Uchwały Nr XXXIV/605/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 marca 
2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z 
mieszkańcami Gminy Olsztyn Stowarzyszenie Forum Rozwoju Olsztyna składa wniosek do 
Prezydenta Olsztyna o przeprowadzenie konsultacji społecznych na temat sposobów 
zagospodarowania przestrzennego rejonu części Śródmieścia dla terenu położonego przy   
ul. Żołnierskiej w Olsztynie, określonego w załączniku graficznym do Uchwały NR LV/886/14 

Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Śródmieścia dla terenu 
położonego przy ul. Żołnierskiej w Olsztynie”.  
Celem wniosku jest umożliwienie uzyskania optymalnych wytycznych do sporządzenia 
"Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego" dla powyższego obszaru. 
 

Termin (data 
rozpoczęcia i 
zakończenia): 

 

Proponowany termin rozpoczęcia konsultacji: 12 stycznia 2015r. r. 
Proponowany termin zakończenia konsultacji: 22 luty 2015r. 
Długość trwania okresu konsultacji w przypadku wytyczenia innego terminu ich:  
min. 6 tygodni. 
 

Formy 
konsultacji 

Podstawowe: 
- co najmniej dwa spotkania z mieszkańcami, w okresie nie krótszym niż 3 tygodnie, ale nie 
dłuższym niż 5 tygodni, poprzedzone informacją zgodną z §6 pkt.5 Uchwały o 
konsultacjach społecznych. Spotkania powinny być rejestrowane, a później opublikowane 
na stronie konsultacje.olsztyn.eu; 
- zebrania z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy; 
- zbieranie zgłoszonych opinii, uwag lub propozycji na piśmie, w tym drogą elektroniczną, 
oraz zamieszczenie ich na portalu konsultacje.olsztyn.eu oraz w protokole końcowym. 
- zamieszczanie zagadnień do konsultacji na portalu konsultacje.olsztyn.eu oraz 
umożliwienie dyskusji na portalu. Wszystkie uwagi z dyskusji powinny znaleźć się w 
raporcie końcowym. 
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Uzupełniające, proponowane: 
- warsztaty dla mieszkańców umożliwiające zdobycie wiedzy na temat konsultowanego 
przedsięwzięcia i wypracowanie rozwiązań; 
- przekazanie do zaopiniowania projektu dokumentu organizacjom pozarządowym za 
pomocą poczty elektronicznej; 
Ze wszystkich form konsultacji należy sporządzić protokół, zgodnie z §6. pkt 1-4 Uchwały 
o konsultacjach społecznych. 
 

Dane 
osoby/organiza
cji zgłaszającej 
wniosek (oraz 

dane 
kontaktowe): 

Stowarzyszenie Forum Rozwoju Olsztyna, ul. Osińskiego 7/9 10-010 OLSZTYN 
adres email. fro@fro.olsztyn.pl,  
KRS: 0000329459, NIP: 739-377-41-90, REGON: 280472868 
Osoba do kontaktu, uprawniona do reprezentowania wnioskodawcy:  
Wiceprezes zarządu Bartłomiej Biedziuk 
 

Uzasadnienie: W dniu 25 czerwca 2014 r. Rady Miasta Olsztyna podjęła Uchwałę NR LV/886/14 (dalej 
"Uchwała") o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części Śródmieścia dla terenu położonego przy ul. Żołnierskiej w Olsztynie” 
 (dalej "Plan"), z określeniem zakresu tego "Planu" w formie graficznego załącznika do 
"Uchwały". 
Cały obszar objęty „Planem” znajduje się w centrum miasta. W jego obrębie znajdują się 
budynki szkoły zawodowej, a także zabytkowy budynek wieży ciśnień pełniący obecnie rolę 
Obserwatorium Astronomicznego. 
W dniu 10 czerwca 2014r. wydano decyzję Nr Icp-43/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego. Sprawa dotyczy budowy stacji elektroenergetycznej na terenie objętym 
„Planem”. 
Ze względu na wysoki potencjał inwestycyjny obszaru objętego „Planem”, społeczne 
wątpliwości co do decyzji w zakresie lokalizacji stacji elektroenergetycznej (w szczególności 
jej wpływu na przestrzeń miejską i zdrowie ludzi), a także społeczne obawy o przyszłość 
szkoły zawodowej, Stowarzyszenie Forum Rozwoju Olsztyna wnioskuje do Prezydenta 
Olsztyna o przeprowadzenie konsultacji społecznych na temat sposobów 
zagospodarowania przestrzennego tego rejonu.  
Celem i wynikiem konsultacji ma być uzyskanie optymalnych wytycznych do sporządzenia 
"Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”. 
Konsultacje społeczne w zaistniałej sytuacji są jedyną formą realnej partycypacji społecznej 
w zakresie przestrzeni miejskiej miasta oraz uzyskania pełnego i rzetelnego wyjaśnienia 
w/w wątpliwości. 
 
Działanie to należy do celów statutowych Stowarzyszenia takich jak (wyciąg ze Statutu): 
§ 8 Cele Stowarzyszenia 
1. Działalność na rzecz rozwoju Olsztyna i sąsiadujących obszarów powiązanych na 
płaszczyźnie infrastrukturalnej, ekonomicznej, społecznej lub kulturowej. 
6. Działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego. 
7. Poparcie dla rozwoju i rewitalizacji przestrzeni miejskiej. Wsparcie dla rewitalizacji 
istniejących placów miejskich i tworzenia nowych, tworzenia przestrzeni publicznych 
przyjaznych pieszym, troska o małą architekturę i zieleń. 
§ 9 Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: 
5. Opiniowanie planów, projektów, decyzji i uchwał organów administracji państwowej i 
samorządowej. 
6. Przeprowadzanie i przedstawianie niezależnych opracowań, studiów, badań, analiz, 
ekspertyz, ocen, raportów i opinii wraz ze składaniem wniosków i postulatów w sprawach z 
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zakresu działalności statutowej. 
7. Współpracę z innymi stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami, przedsiębiorstwami, 
środkami masowego przekazu, z administracją państwową i samorządową. 
 

Uwagi: Zdajemy sobie sprawę, iż procedura sporządzania "Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego" zawiera etapy, podczas których różne podmioty mogą składać najpierw 
wnioski do sporządzanego "Planu", a po jego sporządzeniu możliwe jest też wniesienie 
uwag. Jednakże ogólnopolskie doświadczenia wskazują, iż taka forma dyskusji publicznej 
stanowi zwykle formalność, brak w niej natomiast narzędzi realnej partycypacji 
mieszkańców jak np. pogłębionej dyskusji, przeprowadzenia warsztatów, informacji itp.  
Powyższe niedoskonałości tworzenia miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego potwierdzone są również w projekcie dokumentu powstającego w 
Ministerstwie Infrastruktury, pod nazwą „Krajowa Polityka Miejska”. 
Dlatego chcielibyśmy przerwać te zwyczaje, dając mieszkańcom możliwość reagowania na 
możliwie najwcześniejszym etapie procedur planistycznych. Takim właśnie jest okres przed 
sporządzeniem "Planu".  
Podczas konsultacji mieszkańcy mogą poznać interes innych stron, precyzyjniej określić 
swoje stanowisko, zapoznać się z problematyką, sformułować zupełnie nowe pomysły. Tej 
cechy nie ma narzędzie jakim jest zwyczajowe składanie wniosków do sporządzanego 
planu. Zapewniają ją natomiast konsultacje społeczne. 
 

 

Z poważaniem 

W imieniu Forum Rozwoju Olsztyna 

Bartłomiej Biedziuk 

 

Załączniki: 

1. Statut Stowarzyszenia Forum Rozwoju Olsztyna, 6 str. A4. 

2. Kopia Uchwały NR LV/886/14 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 

Śródmieścia dla terenu położonego przy ul. Żołnierskiej w Olsztynie” wraz z załącznikiem graficznym, 

1 str. A4 

3. Kopia załącznika graficznego do Uchwały NR LV/886/14 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 czerwca 

2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego części Śródmieścia dla terenu położonego przy ul. Żołnierskiej w Olsztynie”, 1 str. A3 

 

 


