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Wstęp 

W okresie od stycznia 2011 roku na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym składane były przez osoby zainteresowane wnioski o sporządzenie lub zmianę 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Procedura sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy 

Bestwina została zainicjowana uchwałami:  

• Nr XXIX/218/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina dla sołectwa 

Bestwina;  

• Nr XXIX/219/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina dla sołectwa 

Bestwinka;  

• Nr XXIX/220/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina dla sołectwa 

Janowice;  

• Nr XXIX/221/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina dla obszaru 

położonego w sołectwie Kaniów. 

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  gotowy projekt miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wykłada się do publicznego wglądu na okres minimum 

21 dni. Z inicjatywy Wójta Gminy Bestwina zdecydowano się rozszerzyć ten ustawowy etap 

procedury i już we wczesnej fazie projektowania planistycznego przeprowadzić konsultacje 

wstępne (pozaustawowe) koncepcji projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Bestwina.  

Przebieg konsultacji 

W okresie od 5 listopada 2018 r. do 16 listopada 2018 r. zostały przeprowadzone po raz pierwszy 

konsultacje społeczne koncepcji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Bestwina. 

Konsultacje przeprowadzono poprzez: 

- zorganizowanie punktu konsultacyjnego w Urzędzie Gminy Bestwina, 
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- zorganizowanie warsztatów otwartych z projektantem, 

- zamieszczenie mapy interaktywnej na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina, 

- aktywowanie internetowego forum planowania przestrzennego. 

W zorganizowanym punkcie konsultacyjnym w Urzędzie Gminy Bestwina od poniedziałku do 

piątku można było zapoznać się z prezentowaną koncepcją planu i złożyć pisemną opinię, uwagę 

do protokołu, który stanowi załącznik do niniejszego Raportu. W całym okresie konsultacji 

zgłosiło się łącznie 186 osób, z których 86  skorzystało z możliwości wniesienia uwagi do protokołu.  

W czasie konsultacji do dyspozycji zainteresowanych byli pracownicy Urzędu Gminy, którzy 

udzielali wyjaśnień w zakresie koncepcji planu, jak i wszelkich wątpliwości dotyczących 

planowania przestrzennego w gminie.  

Otwarte spotkania z urbanistą zorganizowane zostały w dwa czwartki od godziny 15:00 do godziny 

17:00. Konsultacje miały formę indywidualnej rozmowy. Łącznie w obu spotkaniach wzięło udział 

około 30 osób.  

Równocześnie na stronie internetowej gminy Bestwina została uruchomiana mapa interaktywna, 

za pośrednictwem której można było zapoznać się z koncepcją planu oraz ewentualnie złożyć 

uwagę. W trakcie trwających konsultacji łącznie złożono 16 uwag w formie elektronicznej. 

Ostatnią formą dającą możliwość wypowiedzenia się na temat koncepcji planu było uruchomione 

forum planistyczne, gdzie można było wymieniać się własnymi spostrzeżeniami z innymi 

uczestnikami forum. W okresie konsultacji zalogowała się jedna osoba i założyła jeden post. 

Podsumowanie 

W ramach konsultacji można było składać opinie, zastrzeżenia i pomysły osobiście do protokołu, 

elektronicznie na bazie interaktywnej mapy oraz w dyskusji na forum. 

Konsultacje w liczbach: 

- punkt konsultacyjny  - 168 osób; do protokołu zgłoszenia wniosło 86 osób 

- spotkanie z urbanistą – 30 osób 

- mapa interaktywna  - uwagę wprowadziło 16 osób 

- forum - 1 logowanie; post założyła 1 osoba 
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Po zakończeniu konsultacji zebrane opinie, uwagi i wnioski zostały przekazane urbaniście w celu 

dopracowania projektu planu w oparciu o zebrane informacje.  

Zainteresowanie wystawioną koncepcją projektu planu dotyczyło przede wszystkim sfery 

prywatnej. Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Bestwina głównie 

zainteresowani byli, czy ich działka będzie miała zmienione przeznaczenie z terenu rolnego na 

tereny budowlane lub czy obecne przeznaczenie się nie zmienia. Zgłoszone uwagi w dużej mierze 

dotyczyły zaprojektowanych terenów zagrodowych, z którymi właściciele nieruchomości się nie 

zgadzają i proponują zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

Spotkania otwarte z urbanistą opierały się głównie na wyjaśnieniach zawiłej procedury uchwalania 

miejscowych planów, a także na omówieniu rozwiązań planistycznych dla konkretnych działek. 

Najczęściej pojawiające się pytanie to: Dlaczego wnioskowane przeznaczenie jest nie możliwe. 

 

 

Załączniki do raportu: 

1. Protokół z konsultacji społecznych 

2. Wykaz uwag złożonych za pośrednictwem mapy interaktywnej 

 


