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Protokół z realizacji techniki konsultacyjnej  

w ramach IPK Gminy Kolno 

 

INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH: 

Data działania: 15 lipca 2018r.  

Forma działania:  Spotkanie konsultacyjne – technika metoda dni otwartych wraz z punktem 

konsultacyjnym (happening) 

Miejsce wydarzenia : Szkoła Podstawowa 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 : 

Spotkanie konsultacyjne – happening zorganizowano jednocześnie z II Festiwalem „Muzyczne Barwy 

Podlasia”. Dzięki temu w dniu 15 lipca 2018r. (niedziela) od godziny 11 00 mieszkańcy Gminy Kolno 

licznie uczestniczyli w przeglądzie zespołów ludowych oraz odwiedzali punkt konsultacyjny (stoisko) 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Czerwone i Kozioł.  

Do tego celu przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Czerwonem został ustawiony namiot z 

wyposażeniem i nagłośnieniem, oraz inny drobny sprzęt. Jednakże ze względu na deszczową aurę 

happening przeniesiono do budynku szkoły gdzie również odbywał się festiwal.  Namiot i stoisko 

oznaczono plakatami informacyjnymi. Podczas spotkania odbyły się specjalnie przygotowane na 

potrzeby konsultacji pokazy, gra i konkurs dla dzieci i młodzieży dotyczący Gminy Kolno, 

specjalistyczne panele dyskusyjne dla dorosłych, podczas których zbierano opinie, uwagi, propozycje 

w konsultacjach za pomocą ankiet. Animacje podczas spotkania prowadzone były przez 

profesjonalnych moderatorów według określonego scenariusza. Scenariusz spotkania został 

przemyślany i oparty o lokalny potencjał, tak aby zainteresować jak największą liczbę osób i stworzyć 

przyjazną atmosferę do prowadzenia dyskusji. Dla uczestników animacji została przygotowana 

wielkoformatowa plansza do gry i inne drobne materiały animacyjne. W trakcie spotkania 

prowadzono ankietę w której udział wzięło 50 osób. W ramach pytań zamkniętych osoby biorące 

udział w konsultacjach miały możliwość wyrażenia swojego stosunku do zabudowy rolniczej, 

zabudowy nierolniczej oraz terenów pod zabudowę usługową. Mieszkańcy odpowiadali także na 

pytanie dotyczące tego, jakie tereny powinny być przeznaczone pod zabudowę usługową i 

letniskową, jakie pod zabudowę rolniczą, a jakie pod nierolniczą. Wyrazili też zdanie na temat 

unikatowych terenów jakie powinny być zachowane.  

Tak zorganizowany punkt konsultacyjny pozwolił na wyrażenie swojego stanowiska zarówno 

dorosłym oraz dzieciom i młodzieży. Osoba prowadząca technikę mapy interaktywne informowała 

mieszkańców o możliwości zadawania pytań oraz przekazywania opinii i wniosków do urzędu gminy 

za pomocą internetowego narzędzia GIS Podlasia (nie wychodząc z domu) i specjalnie utworzonej 

stronie internetowej na potrzeby konsultacji społecznych planów miejscowych.  

Język spotkania dostosowany był do wszystkich uczestników happeningu.  

W trakcie happeningu zostały zebrane od uczestników specjalne formularze ankiet. Z zebranych 

ankiet zostanie sporządzony raport ze spisem wszystkich uwag i opinii. 
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Happening odbył się w miejscu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, dla których 
zapewniono nieodpłatny transport. 

 

INFORMACJA O ZEBRANYCH PROPOZYCJACH, OPINIACH I REKOMENDACJACH: 

Nazwa uczestnika konsultacji  
(dane kontaktowe) 

Wypracowane propozycje, opinie 

mieszkaniec Kolna Budowa obwodnicy Kolna, która rozwiąże 
problem ruchu pojazdów przez miasto Kolno  

mieszkaniec wsi Czerwone Zachowanie starego grodziska w Czerwonem 

mieszkaniec wsi Czerwone Zbyt wolny rozwój terenów i problem braku 
pracy  

mieszkaniec wsi Czerwone Budowa drogi Czerwone Sztreka - Kolno 

mieszkanka Zabiela Przeznaczenie terenów w Zabielu pod obiekty 
usługowe 

mieszkaniec wsi Czerwone Budowa kina  

- Podjęcie szeroko zakrojonej akcji edukacyjnej dla 
potencjalnych mieszkańców gminy wiejskiej z 
czym wiąże się zamieszkiwanie na terenach 
będących rolniczą przestrzenią produkcyjną  

mieszkaniec Kolna Plany miejscowe powinny być bardziej 
elastyczne w zakresie zwiększania obszarów 
zabudowy, ale w okolicach zwartych zabudowań, 
natomiast powinny utrudniać zabudowę 
rozproszoną w niekontrolowany sposób  

mieszkaniec Czerwonego Więcej zebrań i dotarcie do ludzi wytłumaczenie 
o co chodzi  

mieszkaniec Niksowizny Należy zmienić plany na żądanie inwestora o ile 
jest to uzasadnione  

mieszkaniec Czerwonego Rozważyć wykonanie leśnych ścieżek 
rowerowych, rozważyć wykonanie zewnętrznych 
placów do ćwiczeń (siłownie zewnętrzne)   

mieszkaniec Kozła Konieczność zapewnienia łączy internetowych i 
GSM  w Koźle    

mieszkaniec Czerwonego Utworzenie strony www/ forum dla 
mieszkańców ze wszystkimi potrzebnymi 
informacjami oraz możliwością zadawania pytań 

Mieszkanka Czerwonego Uatrakcyjnienie okolicy poprzez poprawę jakości 
dróg, stworzyć lokale usługowe pod turystów 
przejeżdżających często przez Czerwone 

mieszkaniec Kolna Na terenie gminy zwrócić uwagę na większy 
rozwój na działalność związaną z agroturystyką i 
w obszarze czystości środowiska naturalnego  
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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. W trakcie 

spotkania zgłaszano potrzebę ogólnej poprawy jakości nawierzchni dróg – rekomendując 

nawierzchnie asfaltowe. 

 

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

 

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


