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Protokół z realizacji techniki konsultacyjnej  

w ramach IPK Gminy Kolno 

 

INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH: 

Data działania: 13 lipca 2018r.  

Forma działania:  Spotkanie konsultacyjne – technika planowanie partypacyjne 

Miejsce wydarzenia : Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem 

Temat: Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w części obrębów 

geodezyjnych Czerwone i Kozioł – Gmina Kolno (Uchwała nr XXXIII/208/18 Rady Gminy Kolno w 

sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy 

Kolno dotyczącej terenów wsi Kozioł i Uchwała nr XXXIII/207/18 Rady Gminy Kolno w sprawie 

przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno 

dotyczącej terenów wsi Czerwone. 

 

Cel konsultacji:  

1) wspólne wypracowanie pożądanej struktury terenu – wyznaczenie terenów przeznaczonych pod 

zabudowę rolniczą i nierolniczą, terenów rolniczych z dopuszczeniem zabudowy oraz zabudowy 

usługowej i letniskowej. 

2) dotarcie do jak najszerszej grupy osób zainteresowanych ustaleniami przyszłego planu 

miejscowego, z informacją o możliwości uczestniczenia w procesie planistycznym oraz 

zachęcenie do wzięcia udziału w świadomym kreowaniu otaczającej przestrzeni. 

3) przekazanie informacji dotyczących walorów przedmiotowego terenu w sposób obiektywny i 

profesjonalny a jednocześnie dostępny i przekonujący 

4) określenie wymaganych rozstrzygnięć stosownie do problematyki planu miejscowego w formie 

koncepcji planu, w tym przypadku uwzględniając: 

  warte zachowania walory przestrzeni otwartych – naturalnie ukształtowany i 

niezabudowany  krajobraz 

  warte podkreślenia walory kulturowe i przyrodniczo-środowiskowe 

  potrzebę zaspokojenia potrzeb w zakresie niezbędnego uzupełnienia istniejącej zabudowy  

z zachowaniem wskaźników i standardów wynikających z innych opracowań planistycznych 

5) zwrócenie uwagi osób zainteresowanych na potrzebę dostosowania architektury do lokalnych 

standardów i tradycji oraz wypracowanie przyszłych zapisów planu w tym zakresie. 
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Przebieg spotkania : 

Rozpoczynając spotkanie konsultacyjne w imieniu gospodarza konsultacji Wójta Gminy Kolno głos 

zabrał koordynator procesu konsultacji Andrzej Jarzyło. Przywitał wszystkich zgromadzonych i 

przedstawił zaproszonych ekspertów. Poinformował o celu spotkania i prowadzeniu konsultacji 

społecznych. Następnie głos zabrał ekspert Pan Prof. Jerzy Uścinowicz wygłaszając wykład pt: 

„Czerwone-Kozioł. Pomiędzy naturą i kulturą. W poszukiwaniu przestrzennego ładu i funkcjonalnej 

służebności”, będący efektem autorskich analiz uwarunkowań i potencjału funkcjonalno-

przestrzennego obszaru objętego opracowywanymi zmianami miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych Czerwone i Kozioł gm. Kolno i 

głównych kierunkach planowanych zmian w zagospodarowaniu terenów objętych tymi planami. 

Omówił również procedurę uchwalania studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania 

przestrzennego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przedstawił walory 

krajobrazowe i architektoniczne Gminy Kolno. Ponadto zaprezentowano materiał zdjęciowy 

zgromadzony na potrzeby konsultacji. Wykład prowadzony był na podstawie autorskiej prezentacji 

multimedialnej. Po prezentacji eksperta rolę prowadzących spotkanie przejęły Pani dr Małgorzata 

Wenclik i Pani dr Dorota Konopka w oparciu o przygotowany scenariusz przeprowadziły dyskusję 

z uczestnikami spotkania. Spotkanie zdominowała dyskusja o przekształceniu terenów rolniczych pod 

zabudowę zagrodową i budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz pod usługi. W trakcie 

dyskusji koordynator konsultacji przedstawiał i na bieżąco omawiał miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego wsi Kozioł i Czerwone udzielając odpowiedzi na zadawane 

pytania. Rysunki istniejących planów przedstawiono na prezentacji multimedialnej. Następnie 

zgromadzonych prowadzące podzieliły na 3 grupy i podstawie przekazanej wiedzy i informacji miały 

zadanie przedstawić nowe wizje przestrzenne Kozła i Czerwonego. 

Język komunikatu dostosowany był do wszystkich uczestników spotkania.  

W trakcie techniki planowanie partycypacyjne zostały zebrane od uczestników spotkania specjalne 

formularze ankiet. Z zebranych ankiet zostanie sporządzony raport ze spisem wszystkich uwag i 

opinii. 

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 15.00 i odbyło się w miejscu dostosowanym do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 
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INFORMACJA O ZEBRANYCH PROPOZYCJACH, OPINIACH I REKOMENDACJACH: 

Nazwa uczestnika konsultacji  
(dane kontaktowe) 

Wypracowane propozycje, opinie 

mieszkaniec wsi Kozioł Zmiana funkcji terenu rolniczego w Koźle na 
funkcję usługową (dawna chłodnia)  

mieszkańcy wsi Kozioł – 2 osoby Umożliwienie budowy budynków gospodarczych 
i garażowych na obszarach oznaczonych w mpzp 
symbolami 1ML-MN, 2 ML-MN oraz 17 ML 

Mieszkańcy wsi Kozioł – 5 osób Zagospodarowanie terenu nad rzeką Pisą tzw. 
„przelewów” – poprzez urządzenie tam terenu 
rekracyjno-sportowego  

Mieszkańcy wsi Kozioł – 5 osób Zagospodarowanie terenu naprzeciw kościoła 
poprzez urządzenie parkingu i placu z zielenią, 
ławkami wraz z oświetleniem. 

Mieszkańcy wsi Kozioł – 5 osób Budowa chodników Koźle przy drodze 
prowadzącej do wsi Ptaki.  

Mieszkańcy wsi Kozioł – 5 osób Zagospodarowanie wsi Kozioł w sposób pod 
rekreację i turystów.  

Mieszkańcy wsi Czerwone – 2 osoby Zwiększenie terenów pod zabudowę 
mieszkaniową przy terenach oznaczonych 
symbolem 13 MN w Czerwonem.  

Mieszkańcy Czerwonego Budowa ścieżki rowerowej pomiędzy Kolonem a 
Czerwonem 

Mieszkanka Czerwonego Przesunięcie/zmniejszenie linii zabudowy przy 
drodze krajowej nr 63 i umożliwienie rozbudowy 
istniejących budynków 

Mieszkańcy Czerwonego Remont chodnika przy drodze powiatowej w 
kierunku Kozła  

Mieszkaniec Czerwonego  Dostosowanie architektury nowych budynków 
do tradycyjnej architektury wsi  

Mieszkańcy Czerwonego Utwardzenie poboczy dróg Czerwonego po 
prawej stronie drogi krajowej – tzw. trójkąt    

 

 

REKOMENDACJE DO DALSZEJ DYSKUSJI: 

Rozmowy związane z możliwością przekształcenia działek objętych miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę. Wyznaczenie obszarów pod tereny zabudowy 

rolniczej/zagrodowej oraz pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i usługi. 

 

data:.....30.07.2018r......... 

 

podpis koordynatora procesu konsultacji: .....Andrzej Jarzyło..... 


