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Wniosek o rozszerzenie procedury konsultacji społecznych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego

Szanowny Panie Prezydencie,

zgodnie z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego, wnioskujemy o rozszerzenie procedury
konsultacji  społecznych  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego  poprzez
uruchomienie dodatkowego wyłożenia projektu mpzp do publicznego wglądu – przed wysyłaniem go
do uzgodnień różnych jednostek.

UZASADNIENIE

Obecna procedura konsultacji  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wynikająca
z  przepisów  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  jest,  w  naszej  ocenie,
niewystarczająca, by społeczność lokalna czy organizacje pozarządowe miały realny wpływ na kształt
planów, a więc i naszego miasta. Wynika to z dwóch czynników. 

Po pierwsze, w momencie przystąpienia do sporządzenia MPZP i ogłoszenia o zbieraniu wniosków,
najczęściej wizja na temat tego, jak dany obszar będzie wykreowany, jest jeszcze nieukształtowana.
W związku z tym trudno przesądzać o wielu wnioskach, czy mogą, bądź nie mogą być uwzględnione.
Kształt  planu  wyłania  się  dopiero  później.  W momencie  wysyłania  projektu  planu  do  uzgodnień
i opinii właściwych organów jest on już ukształtowany, jednak nadal mogą w nim nastąpić większe
zmiany – choćby pod wpływem uzgodnień, ewentualnie opinii.  W tym jednak momencie projekt
planu nie jest znany obywatelom. 

Po  drugie,  w  momencie  faktycznego  wyłożenia  planu,  jest  on  właściwie  skończony.  Zbierane  są
wprawdzie uwagi od wszystkich zainteresowanych, którzy kwestionują rozwiązania przyjęte w planie,
jednak zazwyczaj na większe zmiany jest już za późno (bo powodują one np. konieczność  ponowienia
uzgodnień, są sprzeczne z interesem inwestora, który prowadził  negocjacje z planistami w trakcie
tworzenia planu, itp.). Czasami można odnieść wrażenie, że procedura zbierania uwag nie służy już
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zastanowieniu się nad rozwiązaniami przyjętymi w planie, a sprowadza się jedynie do sprawdzenia,
czy zgłoszone uwagi nie są sprzeczne z ideą planu, z uzgodnieniami, itp. przesłankami. I jeśli nie są, to
się je uwzględnia. W przeciwnym wypadku uwagi są nieuwzględniane. Nie można tego, oczywiście,
odnieść do każdego przypadku, jednak mając pewne doświadczenie w udzielaniu się w procedurze
planistycznej, musimy przyznać, że dzieje się tak dość często.

Dlatego też proponujemy, by Wrocław stał się pionierem w zakresie dobrych praktyk związanych
z procedurą uchwalania MPZP i wprowadził dodatkowe wyłożenie i konsultacje (możliwie z dyskusją
publiczną, o czym niżej) właśnie przed wysłaniem planu do uzgodnień. Dzięki temu możliwe będzie
poznanie  oczekiwań  lokalnej  społeczności,  czy  propozycji  zainteresowanych  organizacji  oraz
jednostek pomocniczych gminy w kontekście wiedzy, co dany plan ze sobą niesie, na wystarczająco
wczesnym etapie, by te oczekiwania czy propozycje móc uwzględnić w projekcie MPZP wysyłanym do
opiniowania. Korzystne byłoby również zorganizowanie dyskusji publicznej w czasie tego wyłożenia
w godzinach późniejszych niż to się odbywa obecnie przy wyłożeniu przed zbieraniem uwag, np. o 17,
tak, aby ułatwić zainteresowanym wzięcie w niej udziału. Dobrze by było, by dyskusja publiczna na
tym etapie miała miejsce na osiedlu, na którego obszarze jest dane przystąpienie lub w centrum, ale
w miejscu publicznym, bardziej otwartym niż sala urzędu, np. w Infopunkcie Barbara przy Świdnickiej.
W czasie  takiej  dyskusji,  poza  przedstawieniem założeń  planu,  dobrą  praktyką  byłoby  pokazanie
makiety/modelu  3D  danego  terenu,  który  te  rozwiązania  pokazuje.  Dzięki  temu  ułatwiłoby  się
mieszkańcom Wrocławia zrozumienie proponowanych ustaleń.

Takie rozwiązanie mogłoby zostać wprowadzone zarządzeniem prezydenta. Chcielibyśmy podkreślić,
że  ustawa o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym nie  zabrania  rozszerzenia  procedury
konsultowania planu.

Zdajemy  sobie  sprawę,  że  w  przypadku  uchwalania  miejscowych  planów  zagospodarowania
przestrzennego zamiast wydawania decyzji o warunkach zabudowy, o jakie wystąpił inwestor, czas na
stworzenie  i  uchwalenie  planu  jest  bardzo  krótki  (tylko  9  mięsięcy)  i  wprowadzenie  dodatkowej
procedury mogłoby uniemożliwić dopełnienie tego terminu. W tym przypadku widzimy możliwość
wyłączenia  spod  procedury  dodatkowych  konsultacji  takich  MPZP.  Jednocześnie  apelujemy
o  tworzenie  planów  miejscowych  w  gęsto  zabudowanych  obszarach  miasta  oraz  tam,  gdzie
występują różne, przeciwstawne funkcje terenów (np. tereny zabudowy jednorodzinnej i aktywności
gospodarczej) tak, by ich rozwój odbywał się planowo, z udziałem społeczności, a nie był wynikiem
tylko żądań inwestorów.

Liczymy, że Pan Prezydent przychyli się do naszego wniosku.

Zgodnie z art. 391 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego prosimy o przesłanie odpowiedzi na
adres poczty elektronicznej: towarzystwobenderowskie@gmail.com.
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