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Załącznik nr 1 do Sprawozdania 

Raport z przebiegu procesu konsultacji 

I. 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 MPZP 

II. Realizacja przebiegu konsultacji 
Zastosowane techniki 
konsultacji 

Wnioski/uwagi/opinie lub opis techniki 

Konsultacje pisemne Opinie do planu można było składać drogą pocztową, osobiście, ePUAPem, 
mailem oraz elektronicznie (cyfrowademokracja.pl i geoportal). Łącznie 
wpłynęły 32 wnioski 
Opinie można było składać w okresie 18.09.2019– 18.10.2019. 

Punkt konsultacyjny 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 
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 funkcjonował w okresie 18.09.2019 – 18.10.2019. 

Spotkanie konsultacyjne 
Zaprezentowanie 
roboczego projektu planu, 
wyjaśnienie przyjętych 
rozwiązań i zebraniu 
ewentualnych wniosków 

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.  
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Zbieranie wniosków w 
formie elektronicznej i 
papierowej 

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 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: 5 wniosków przez geoportal,                         
7 przez portal cyfrowademoktacja.pl oraz 36 papierowych. 
Opinie i komentarze można było składać od 23.09.2020 do 31.10.2020 r.  

Punkt konsultacyjny 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 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. 
Punkt działał w okresie od 06.07.2020 do 31.07.2020. 
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