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I. Wprowadzenie 
 

Niniejszy dokument sprawozdanie z realizacji Indywidualnego Planu Konsultacji dla Gminy Wąwolnica, 
który stanowi załącznik nr 1 do umowy o powierzenie grantu nr 2/PWR/GR/2019 z dnia 28 marca 
2019 r., która została zawarta w ramach konkursu POWR.02.19.00-IZ.00-00-003/18. Dokument został 
opracowany przez przedstawicieli Urzędu. W raporcie znajduje się podsumowanie techniczne i mery-
toryczne. 

II. Informacja o przebiegu procesu 
 

Proces pogłębionych konsultacji trwał w terminie od 01.04.2019 r. do 05.11.2020 r. 

Pogłębione konsultacje społeczne dotyczyły projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego. 

III. Cele konsultacji: 
 

1. Zebranie uwag mieszkańców do projektu MPZP. 
2. Zwiększenie udziału społeczeństwa w procesie konsultacji dokumentu planistycznego. 
3. Zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników biorących udział w projekcie w zakresie pla-

nowania konsultacji oraz wykorzystywania technik konsultacyjnych. 
4. Wsparcie władz gminy w podjęciu decyzji dot. rozwoju przestrzennego miasta oraz rozstrzy-

gnięcia wniosków złożonych do projektów miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. 

IV. Raport z przeprowadzonych działań w ramach powierzonego grantu 
 

W ramach grantu zrealizowano następujące działania:
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Opis merytoryczny zrealizowanych 
działań  

Rezultat działania 

(np. listy obecności ze 
spotkania, 6 zdjęć, raport itp.) 

 

Uwaga wskazane rezultaty 
należy przekazać w formie 
elektronicznej na adres 
mailowy: 
biuro@zobaczycnanowo.pl 

Runda II (konsultacje kierunkowe) – rozliczone 

Przygotowan
ie i 
uruchomieni
e platformy 
Cyfrowy 
Manager 

nd. 01.
04.
201
9 

15.
04.
201
9 

ResPubl
ic 

Omówienie zasad działania podczas 
spotkania konsultacyjno-
instruktażowego oraz bieżący nadzór 
nad poprawnością działań, udzielanie 
wsparcia na bieżąco. 

Uruchomiona platforma 
cyfrowymanager.pl 

Przygotowan
ie i 
uruchomieni
e 
internetowyc
h narzędzi 
Cyfrowa 
Demokracja, 
GIS 

nd. 01.
04.
201
9 

15.
04. 

201
9 
(CD.
pl) 

28.
06.
201
9 

(SIP
) 

ResPubl
ic i 
GARD 

Przygotowanie i uruchomienie narzędzi 
– omówienie zasad działania podczas 
spotkania konsultacyjno-
instruktażowego. 

Uruchomiona platoforma gis 
minskmazowiecki.geoportalg
miny.pl 

Bieżące 
prowadzenie 
działań 
informacyjny
ch, 
promocyjnyc
h 

nd. 28.
03.
201
9 

18.
10.
202
0 

UM 
Mińsk 
Mazowi
ecki 

Informowanie mieszkańców Mińska 
Mazowieckiego o trwających 
konsultacjach i udzielanie informacji o 
zmianie mpzp. Wizyty interesantów w 
urzędzie w celu zaczerpnięcia większej 
ilości informacji dot. własnych działek, 
lub działek, których zakup jest 
planowany.  

Informowanie mieszkańców o 
kolejnych etapach konsultacji (np. o 
spotkaniach) poprzez następujące 
kanały: strona internetowa miasta 
Mińska Mazowiecki, tablice ogłoszeń 
na mieście, BIP miasta Mińsk 
Mazowiecki 

Raport z realizacji działań 
informacyjno-promocyjnych.  
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Bieżące 
prowadzenie 
działań 
monitoringo
wych i 
ewaluacyjny
ch za 
pomocą 
platformy 
cyfrowyman
ager.pl 

nd. 01.
04.
201
9 

31.
12.
201
9 

UM 
Mińsk 
Mazowi
ecki 

Wprowadzanie danych dotyczących 
kolejnych etapów konsultacji, bieżące 
uzupełnianie platformy cyfrowy 
manager w zakresie postępu 
rzeczowego realizacji IPK 

Uzupełniona platforma 
cyfrowymanager.pl  

Konsultacje 
pisemne 

7 18.
09.
201
9 

18.
10.
201
9 

UM 
Mińsk 
Mazowi
ecki 

Opinie do planu można było składać 
drogą pocztową, osobiście, ePUAPem, 
mailem oraz elektronicznie 
(cyfrowademokracja.pl i geoportal). 
Łącznie wpłynęły 32  wnioski 

Raport z realizacji techniki 
wraz z rejestrem. 

Punkt 
konsultacyjn
y 

6 18.
09.
201
9 

18.
10.
201
9 

UM 
Mińsk 
Mazowi
ecki 

Na potrzeby przeprowadzenia 
konsultacji społecznych dotyczących 
zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
MPZP w siedzibie Urzędu Gminy (Urząd 
Miasta Mińsk Mazowiecki, pokój nr 
206) utworzony został punkt 
konsultacyjny, w którym mieszkańcy  
mogli zapoznać się z dokumentacją, 
która będzie zmieniana. Wszyscy 
zainteresowani mieli możliwość zadać 
szczegółowe pytania, zasięgnąć 
informacji i wysłuchać wyjaśnień na 
temat ustaleń projektu planu na temat 
obszarów wyznaczonych do konsultacji, 
wyrazić swoją opinię i złożyć wnioski. 
W przypadku takiej konieczności, 
pomagano sfomułować postulaty i 
uwagi wnioskodawców do projektu 
planu. Punkt konsultacyjny utworzony 
został w miejscu dostosowanym do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Uwagi i sugestie można było składać w 
punkcie konsultacyjnym od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
pracy Urzędu. 

W trakcie funkcjonowania do punktu 
zgłaszali się mieszkańcy i interesariusze 
z terenu gminy, którzy chcieli się 
dowiedzieć o planowanych zmianach w 
MPZP. Mieszkańcy, inwestorzy i osoby 
zainteresowane zgłaszały się do punktu 

Raport z działalności punktu 
konsultacyjnego 
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konsultacyjnego o udzielenie informacji 
i niejednokrotnie poradę w zakresie 
przewidywanych rozwiązań na danym 
terenie. Pracownik pomagał wypełniać 
wnioski prezentował mapy 
ewidencyjne oraz dokumenty 
planistyczne obowiązujące dotychczas 
na danym terenie. Punkt konsultacyjny 
był również licznie odwiedzany przez 
mieszkańców spoza terenu 
konsultowanego projektu planu, którzy 
mylnie lokalizowali swoje 
nieruchomości na terenie 
opracowywanego projektu planu - 
wówczas urzędnicy wyjaśniali 
procedurę planistyczną umożliwiającą 
zmianę przeznaczenia ich 
nieruchomości.  

W dniu 25 lipca 2020 r. punkt 
konsultacyjny funkcjonował w 
charakterze „mobilnym” w trakcie 
pikniku organizowanego w Parku 
Miejskim przy ul. Warszawskiej. Była to 
możliwość do udzielania informacji o 
ustaleniach projektu planu w sposób 
nie wymagający wizyty mieszkańca w 
Urzędzie Miasta Mińska 
Mazowieckiego. 

 

Runda III (konsultacje robocze)  

Bieżące 
prowadzenie 
działań 
informacyjny
ch 

nd. 19.
10.
202
0 

05.
11.
202
0 

UM 
Mińsk 
Mazowi
ecki 

Informowanie mieszkańców Mińska 
Mazowieckiego o trwających 
konsultacjach i udzielanie informacji o 
zmianie mpzp. Wizyty interesantów w 
urzędzie w celu zaczerpnięcia większej 
ilości informacji dot. własnych działek, 
lub działek, których zakup jest 
planowany.  

Informowanie mieszkańców o 
kolejnych etapach konsultacji (np. o 
spotkaniach) poprzez następujące 
kanały: strona internetowa miasta 
Mińska Mazowiecki, tablice ogłoszeń 
na mieście, BIP miasta Mińsk 
Mazowiecki 

Raport z realizacji działań 
informacyjno-promocyjnych 
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Bieżące 
prowadzenie 
działań 
monitoringo
wych i 
ewaluacyjny
ch za 
pomocą 
platformy 
cyfrowyman
ager.pl  

nd. 19.
10.
202
0 

05.
11.
202
0 

UM 
Mińsk 
Mazowi
ecki 

Wprowadzanie danych dotyczących 
kolejnych etapów konsultacji, bieżące 
uzupełnianie platformy cyfrowy 
manager w zakresie postępu 
rzeczowego realizacji IPK 

Uzupełniona platforma 
cyfrowymanager.pl 

Spotkanie 
konsultacyjn
e 
Zaprezentow
anie 
roboczego 
projektu 
planu, 
wyjaśnienie 
przyjętych 
rozwiązań i 
zebraniu 
ewentualnyc
h wniosków 

1 24.09.2020 UM 
Mińsk 
Mazowi
ecki 
/ResPub
lic i 
GARD 

Spotkanie odbyło się 24.09.2020 w 
Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki. W 
ramach spotkania zostały 
zaprezentowane informacje o 
projekcie. Następnie projektant 
zaprezentował projekt MPZP. Kolejnym 
etapem była dyskusja nad projektem 
planu oraz możliwymi rozwiązaniami. 
Następnie zostały zaprezentowane 
dalsze kroki konsultacji społecznych w 
ramach IPK. Uczestnicy spotkania 
wykazywali się wysoką aktywnością w 
zakresie dyskusji oraz zainteresowania 
dalszymi możliwościami zgłaszania 
uwag. Duże zainteresowanie wzbudziły 
narzędzia internetowe udostępniane 
przez Partnerstwo. 

Główne wątki merytoryczne poruszane 
na spotkaniu: 

1. Układ komunikacyjny 

2. Wysokość zabudowy wielorodzinnej 

3. Lokalizacja infrastruktury technicznej 
(anteny) 

W spotkaniu udział wzięły 23 osoby.  

Raport ze spotkania 

Zbieranie 
wniosków w 
formie 
elektroniczn
ej i 
papierowej 

7, 
14 
i 
15 

23.
09.
202
0  

31.
10.
202
0 

UM 
Mińsk 
Mazowi
ecki 
/ResPub
lic i 
GARD 

Opinie i komentarze do projektu planu 
można było  składać: 

• na piśmie w siedzibie Urzędu 
Miasta Mińsk Mazowiecki w 
Biurze Obsługi Interesanta,  ul. 
Konstytucji 3 Maja 1, pokój nr 
4 

• drogą pocztową na adres 
Urząd Miasta Mińsk 
Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 

Raport z realizacji wraz  z 
podsumowaniem 
merytorycznym wniosków, 
które wpłynęły w formie 
elektronicznej i papierowej 
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Maja 1, 05-300 Mińsk 
Mazowiecki 

• za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej, w 
szczególności poczty 
elektronicznej na adres: 
boi@umminskmaz.pl lub za 
pomocą elektronicznej 
skrzynki podawczej 
(opinia/komentarz powinny 
być opatrzone 
kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem 
zaufanym albo podpisem 
osobistym). 

Dodatkowo uwagi można było składać 
za pomocą portali 
cyfrowademokracja.pl oraz 
geoportalgminy.pl. 

Łącznie w podanym terminie wpłynęło 
48 uwag, tj. 5 wniosków przez 
geoportal, 7 przez portal 
cyfrowademoktacja.pl oraz 36 
papierowych. 

Punkt 
konsultacyjn
y 

6 06.
07.
202
0 

31.
07.
202
0 

UM 
Mińsk 
Mazowi
ecki 
/ResPub
lic i 
GARD 

Na potrzeby przeprowadzenia 
konsultacji społecznych dotyczących 
zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
MPZP w siedzibie Urzędu Gminy (Urząd 
Miasta Mińsk Mazowiecki, pokój nr 
206) utworzony został punkt 
konsultacyjny, w którym mieszkańcy 
gminy mogli zapoznać się z 
dokumentacją, która będzie zmieniana, 
zasięgnąć informacji na temat 
obszarów wyznaczonych do konsultacji, 
wyrazić swoją opinię i złożyć wnioski. 
Punkt konsultacyjny utworzony został 
w miejscu dostosowanym do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Uwagi i 
sugestie można było składać w punkcie 
konsultacyjnym od poniedziałku do 
piątku w godzinach pracy Urzędu. 

W trakcie funkcjonowania do punktu 
zgłaszali się mieszkańcy i interesariusze 
z terenu gminy, którzy chcieli się 
dowiedzieć o planowanych zmianach w 
MPZP. Mieszkańcy, inwestorzy i osoby 
zainteresowane zgłaszały się do punktu 

Raport z realizacji wraz  z 
podsumowaniem 
merytorycznym wniosków, 
które wpłynęły do punktu 

http://mce_host/artykuly/power-minsk-mazowiecki-2/mail%20to:boi@umminskmaz.pl
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konsultacyjnego o udzielenie informacji 
i niejednokrotnie poradę w zakresie 
przewidywanych rozwiązań na danym 
terenie. Pracownik pomagał wypełniać 
wnioski prezentował mapy 
ewidencyjne oraz dokumenty 
planistyczne obowiązujące dotychczas 
na danym terenie. 

Dodatkowo w dniu 25.07.2020 r., 
został zorganizowany mobilny punkt 
konsultacyjny, który został 
uruchomiony na czas pikniku 
zorganizowanego przez Urząd Miasta 
na terenie parku miejskiego.  

Z punktu skorzystało 15 osób. 

Przedłożenie 
projektu 
planu do 
MKUA 

nd. 05.11.2020 UM 
Mińsk 
Mazowi
ecki 
/ResPub
lic i 
GARD 

Pismo potwierdzające przedłożenie 
dokumentu do MKUA 

Dowód przekazania projektu 
planu do MKUA (skan pisma z 
potwierdzeniem) 

V. Osoby oddelegowane 
 

Wskazuję, że do realizacji technik zawartych w IPK oddelegowane były następujące osoby: 

1. Anna Wasińska 

2. Sylwia Ołowska 

3. Teresa Gołowicz (odejście na emeryturę w trakcie trwania projektu) 

            
                                                               _________________________ 
                                                                                                           (podpis osoby upoważnionej) 
Data: 03.12.2020 
Załączniki: 
1. Raport z procesu upubliczniony mieszkańcom 
2. Projekt dokumentu (przekazany w wersji elektronicznej) wraz z pismami potwierdzającymi 
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