
RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

DOTYCZĄCYCH PROJEKTU „DOBRE KONSULTACJE, DOBRY PLAN”. 
 

Wprowadzenie 
 

 W przypadku przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego ważne jest przybliżenie mieszkańcom czym jest plan zagospodarowania 

przestrzennego i jak jego ustalenia wpływają na wygląd ich najbliższego otoczenia. 

Efektywną formą są konsultacje społeczne.  

 

 § 1. Informacje ogólne  

 

W Uchwale Nr XXXIV/281/2014 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 13 czerwca 2014 r. 

określono zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy 

Cedynia. Konsultacje są narzędziem komunikacji Gminy z mieszkańcami 

i są przeprowadzane w celu zebrania opinii oraz pozyskania dodatkowych informacji 

i sugestii w sprawach szczególnie ważnych dla gminy i jej mieszkańców. Wobec powyższego 

w dniu 11 września 2017 r. Zarządzeniem Nr 104/2017 Burmistrza Cedyni ogłoszono 

przeprowadzenie indywidualnego planu konsultacji społecznych dotyczącego opracowania  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczonych 6 obszarów miasta 

Cedynia, dofinansowanego z projektu grantowego „Dobre konsultacje, dobry plan” 

realizowanego przez Kujawsko- Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych i Fundację 

Stabilo. 

 

§ 2. Przeprowadzenie konsultacji społecznych : 

 

1) cel i przedmiot konsultacji - zebranie opinii oraz pozyskanie informacji i sugestii      

w zakresie planowanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego          

dla wyznaczonych 6 obszarów na terenie miasta Cedynia zgodnie z Uchwałą nr IX/72/2015 

Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w mieście Cedynia; 

 

2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji : 

a) termin rozpoczęcia konsultacji - 18 września 2017 r., 

b) termin zakończenia konsultacji - 17 grudnia 2017 r.; 

 

3) zasięg terytorialny oraz podmioty / osoby uczestniczące w konsultacjach – zasięg 

ogólno gminny. Opinie, uwagi i propozycje mogli składać mieszkańcy gminy Cedynia oraz 

wszystkie inne podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy Cedynia 

działalność gospodarczą, społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; 

 

4) formy przeprowadzenia konsultacji : 

a) informacje odnośnie konsultacji zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji 

Publicznej Gminy, na stronie internetowej Gminy, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Cedyni, na portalu społecznościowym Facebook – Miasto i Gmina Cedynia, 

 

b) w terminie podanym w § 2 ust. 1 pkt 2 uruchomiony został punkt konsultacyjny 

(pok. nr 8 w Urzędzie Miejskim w Cedyni, w godzinach jego pracy, tj. poniedziałek                

8:00- 16:00, wtorek-piątek 7:30- 15:30), w którym każdy zainteresowany mógł przedstawić 

swoje opinie, uwagi i propozycje lub zgłaszać je osobie prowadzącej konsultacje 

i obsługującej punkt konsultacyjny, 



c) spotkania otwarte adresowane do ogółu społeczności gminy Cedynia: 

- 30 września 2017 r. – punkt konsultacyjny wystawiony w ramach Festiwalu 

„Cedynia na Okrągło” 

- 05-06 października 2017 r.- warsztaty dla młodzieży klas V-VII w Zespole Szkolno- 

Przedszkolnym w Cedyni, 

- 05-06 października 2017 r.- badania fokusowe wśród urzędników, radnych, 

przedsiębiorców i mieszkańców gminy, 

- 20 listopada 2017 r., godz. 16.00 - spotkanie typu world cafe z mieszkańcami gminy 

Cedynia w stołówce szkolnej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Cedyni, 

- 30 listopada 2017 r.- punkt konsultacyjny w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego            

w Cedyni 

- 17 grudnia 2017 r. – punkt konsultacyjny wystawiony w ramach Jarmarku 

Bożonarodzeniowego w Cedyni; 

 

5) komórka organizacyjna Urzędu odpowiedzialna za prowadzenie konsultacji- 

odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji był pracownik Referatu Planowania, 

Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Cedyni, koordynator projektu      

pn. „Dobre konsultacje, dobry plan” Kujawsko- Pomorskiej Federacji Organizacji 

Pozarządowych i Fundacji Stabilo współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020; 

 

6) sposób poinformowania mieszkańców o trybie przeprowadzenia konsultacji-  

informacja o konsultacjach została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy, 

na stronie internetowej Gminy, na portalu społecznościowym Facebook- Miasto i Gmina 

Cedynia, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cedyni oraz w prasie lokalnej; 

 

7) sposób i tryb zgłaszania opinii, uwag i propozycji : 

a) zgłoszenia opinii, uwag i propozycji za pośrednictwem portalu stacja-konsultacja.pl, 

 

b) zgłoszenia opinii, uwag i propozycji na formularzu stanowiącym załącznik 

zarządzenia 104/2017 Burmistrza Cedyni z dnia 11 września 2017 r., który jest dostępny 

w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz w punktach 

konsultacyjnych. Zgłoszenia można było dokonać: 

- wysyłając wypełniony formularz drogą elektroniczną na adres info@cedynia.pl, wpisując 

w temacie wiadomości „Konsultacje IPK Cedynia” (decyduje data wpływu na skrzynkę 

odbiorczą), 

- przekazując wypełniony czytelnie formularz w punkcie konsultacyjnym lub podczas spotkań 

otwartych, 

- wysyłając wypełniony czytelnie formularz na adres: Urząd Miejski Cedynia, Plac Wolności 

1, 74-520 Cedynia (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Cedyni); 

 

8) sposób poinformowania o wynikach konsultacji - wyniki zostały przedstawione          

w niniejszym raporcie, który zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej,         

na stronie internetowej Gminy i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cedyni, 

w terminie 30 dni od daty ich zakończenia. 

 

 

 

 

mailto:info@cedynia.pl


§ 3. Opis przebiegu konsultacji 

 

Warsztaty: 

 

Data Frekwencja wg 

listy obecności 

Temat Miejsce 

05-06.10.2017 r. 108 osób 

Warsztaty dla uczniów klas 

V-VII o planowaniu 

przestrzennym Gminy 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny 

w Cedyni 

05.10.2017 r. 7 osób 

Badania fokusowe wśród 

urzędników dotyczące 

opracowania miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego 6 obszarów 

miasta Cedynia 

Sala posiedzeń 

Urzędu Miejskiego 

w Cedyni 

05.10.2017 r. 6 osób 

Badania fokusowe wśród 

przedsiębiorców gminy 

Cedynia dotyczące 

opracowania miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego 6 obszarów 

miasta Cedynia 

Sala posiedzeń 

Urzędu Miejskiego 

w Cedyni 

06.10.2017 r. 9 osób 

Badania fokusowe wśród 

radnych i mieszkańców 

gminy Cedynia dotyczące 

opracowania miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego 6 obszarów 

miasta Cedynia 

Sala posiedzeń 

Urzędu Miejskiego 

w Cedyni 

20.11.2017 r. 9 osób 

spotkanie typu world cafe  

z mieszkańcami gminy 

Cedynia dotyczące 

opracowania miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego 6 obszarów 

miasta Cedynia 

Stołówka szkolna 

przy Zespole 

Szkolno- 

Przedszkolnym 

w Cedyni 

 

Punkty konsultacyjne: 

 

Data Frekwencja wg listy 

obecności 

Miejsce / wydarzenia 

30.09.2017 r. 50 
Festiwal Cedynia na Okrągło / 

Plac Wolności w Cedyni 

30.11.2017 r. 0 
Sala posiedzeń w Urzędzie 

Miejskim w Cedyni 

17.12.2017 r. 19 
Jarmark Bożonarodzeniowy / 

Plac Wolności w Cedyni 

 

 

 



Ilość ankiet oraz opinii uzyskanych przez portal stacja-konsultacja.pl: 0 sztuk 

 

W załączniku do raportu z konsultacji społecznych raport z badania fokusowego 

przygotowany przez moderatorów spotkań. 

 

Zgłoszone opinie, uwagi i propozycje na formularzu stanowiącym załącznik zarządzenia 

104/2017 Burmistrza Cedyni z dnia 11 września 2017 r.: 

Łączna ilość ankiet: 57 

 

Obszar 1 (3 ankiety) 

1. Jak ocenia Pani/Pan istniejące zagospodarowanie obszaru wskazanego do 

opracowania planu miejscowego? 

- bardzo dobrze  

- dobrze  

- średnio – 100% 

- źle  

- bardzo źle  

2. Proszę podać Pani/Pana związek z obszarem objętym opracowaniem planu? 

-właściciel działki  

- miejsce zamieszkania/bliskie sąsiedztwo – 33.3%  

- miejsce pracy w pobliskim sąsiedztwie  

- miejsce spędzania wolnego czasu  

- jestem zainteresowany kupnem działki na tym terenie  

- turysta – 66.6% 

- inne  

3. Jakie funkcje Pani/Pana zdaniem powinien pełnić ten obszar? 

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – 33.3% 

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

- zabudowa usługowa 

- usługa sportu i rekreacji – 66,9% 

- tereny zieleni urządzonej (np.: parki, place zabaw) 

4. Czy uważa Pan/Pani, że warto uczestniczyć w procedurze sporządzania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego? 

- tak, gdyż w dyskusji i przy pomocy wniosków i uwag można lepiej zagospodarować teren – 

66,9%  

- tak, jeśli plan dotyczy obszaru , położonego blisko mojego domu – 33,9% 

- nie wiem, nigdy się nad tym nie zastanawiałem/ nie zastanawiałam   

- nie mam zdania  

- nie 

- inne 

 

 

Obszar 2 (1 ankieta) 

1. Jak ocenia Pani/Pan istniejące zagospodarowanie obszaru wskazanego do 

opracowania planu miejscowego? 

- bardzo dobrze  

- dobrze  

- średnio 

- źle – 100% 

- bardzo źle  



2. Proszę podać Pani/Pana związek z obszarem objętym opracowaniem planu? 

- właściciel działki  

- miejsce zamieszkania/bliskie sąsiedztwo 

- miejsce pracy w pobliskim sąsiedztwie  

- miejsce spędzania wolnego czasu  

- jestem zainteresowany kupnem działki na tym terenie  

- turysta – 100% 

- inne  

3. Jakie funkcje Pani/Pana zdaniem powinien pełnić ten obszar? 

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

- zabudowa usługowa 

- usługa sportu i rekreacji  

- tereny zieleni urządzonej (np.: parki, place zabaw) – 100% 

4. Czy uważa Pan/Pani, że warto uczestniczyć w procedurze sporządzania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego? 

- tak, gdyż w dyskusji i przy pomocy wniosków i uwag można lepiej zagospodarować teren – 

100%  

- tak, jeśli plan dotyczy obszaru , położonego blisko mojego domu  

- nie wiem, nigdy się nad tym nie zastanawiałem/ nie zastanawiałam   

- nie mam zdania  

- nie 

- inne 

 

 

Obszar 3 (10 ankiet) 

1. Jak ocenia Pani/Pan istniejące zagospodarowanie obszaru wskazanego do 

opracowania planu miejscowego? 

- bardzo dobrze – 30% 

- dobrze – 20% 

- średnio – 40% 

- źle – 10% 

- bardzo źle  

2. Proszę podać Pani/Pana związek z obszarem objętym opracowaniem planu? 

- właściciel działki  

- miejsce zamieszkania/bliskie sąsiedztwo – 20% 

- miejsce pracy w pobliskim sąsiedztwie – 30% 

- miejsce spędzania wolnego czasu – 30% 

- jestem zainteresowany kupnem działki na tym terenie – 20% 

- turysta  

- inne  

3. Jakie funkcje Pani/Pana zdaniem powinien pełnić ten obszar? 

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – 30% 

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – 40% 

- zabudowa usługowa  

- usługa sportu i rekreacji – 10% 

- tereny zieleni urządzonej (np.: parki, place zabaw) – 20% 

 

 



4. Czy uważa Pan/Pani, że warto uczestniczyć w procedurze sporządzania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego? 

- tak, gdyż w dyskusji i przy pomocy wniosków i uwag można lepiej zagospodarować teren – 

80%  

- tak, jeśli plan dotyczy obszaru , położonego blisko mojego domu – 20% 

- nie wiem, nigdy się nad tym nie zastanawiałem/ nie zastanawiałam   

- nie mam zdania  

- nie 

- inne 

 

Obszar 4 (5 ankiet) 

1. Jak ocenia Pani/Pan istniejące zagospodarowanie obszaru wskazanego do 

opracowania planu miejscowego? 

- bardzo dobrze  

- dobrze – 20% 

- średnio – 40% 

- źle – 20% 

- bardzo źle – 20% 

2. Proszę podać Pani/Pana związek z obszarem objętym opracowaniem planu? 

- właściciel działki  

- miejsce zamieszkania/bliskie sąsiedztwo – 20% 

- miejsce pracy w pobliskim sąsiedztwie – 20% 

- miejsce spędzania wolnego czasu  

- jestem zainteresowany kupnem działki na tym terenie  

- turysta – 60% 

- inne  

3. Jakie funkcje Pani/Pana zdaniem powinien pełnić ten obszar? 

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – 20% 

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

- zabudowa usługowa 

- usługa sportu i rekreacji – 60% 

- tereny zieleni urządzonej (np.: parki, place zabaw) – 20% 

4. Czy uważa Pan/Pani, że warto uczestniczyć w procedurze sporządzania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego? 

- tak, gdyż w dyskusji i przy pomocy wniosków i uwag można lepiej zagospodarować teren – 

60%  

- tak, jeśli plan dotyczy obszaru , położonego blisko mojego domu – 20% 

- nie wiem, nigdy się nad tym nie zastanawiałem/ nie zastanawiałam – 20% 

- nie mam zdania  

- nie 

- inne 

 

Obszar 5 (33 ankiety) 

1. Jak ocenia Pani/Pan istniejące zagospodarowanie obszaru wskazanego do 

opracowania planu miejscowego? 

- bardzo dobrze – 18,18% 

- dobrze – 12,12% 

- średnio – 42,42% 

- źle – 15,15% 

- bardzo źle – 12,12% 



2. Proszę podać Pani/Pana związek z obszarem objętym opracowaniem planu? 

- właściciel działki  

- miejsce zamieszkania/bliskie sąsiedztwo – 9,09% 

- miejsce pracy w pobliskim sąsiedztwie – 12,12% 

- miejsce spędzania wolnego czasu – 45,45% 

- jestem zainteresowany kupnem działki na tym terenie  

- turysta – 33,33% 

- inne  

3. Jakie funkcje Pani/Pana zdaniem powinien pełnić ten obszar? 

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – 3,03% 

- zabudowa usługowa – 3,03% 

- usługa sportu i rekreacji – 90,9% 

- tereny zieleni urządzonej (np.: parki, place zabaw) – 3,03% 

4. Czy uważa Pan/Pani, że warto uczestniczyć w procedurze sporządzania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego? 

- tak, gdyż w dyskusji i przy pomocy wniosków i uwag można lepiej zagospodarować teren – 

84,84%  

- tak, jeśli plan dotyczy obszaru , położonego blisko mojego domu – 9,09% 

- nie wiem, nigdy się nad tym nie zastanawiałem/ nie zastanawiałam   

- nie mam zdania – 3,03% 

- nie 

- inne – 3,03% 

 

 

Obszar 6 (5 ankiet) 

 

1. Jak ocenia Pani/Pan istniejące zagospodarowanie obszaru wskazanego do 

opracowania planu miejscowego? 

- bardzo dobrze  

- dobrze – 20% 

- średnio – 40% 

- źle – 40% 

- bardzo źle  

2. Proszę podać Pani/Pana związek z obszarem objętym opracowaniem planu? 

- właściciel działki  

- miejsce zamieszkania/bliskie sąsiedztwo – 60% 

- miejsce pracy w pobliskim sąsiedztwie – 20% 

- miejsce spędzania wolnego czasu  

- jestem zainteresowany kupnem działki na tym terenie  

- turysta – 20% 

- inne  

3. Jakie funkcje Pani/Pana zdaniem powinien pełnić ten obszar? 

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – 20% 

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – 20% 

- zabudowa usługowa – 60% 

- usługa sportu i rekreacji  

- tereny zieleni urządzonej (np.: parki, place zabaw) 

 



4. Czy uważa Pan/Pani, że warto uczestniczyć w procedurze sporządzania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego? 

- tak, gdyż w dyskusji i przy pomocy wniosków i uwag można lepiej zagospodarować teren – 

60%  

- tak, jeśli plan dotyczy obszaru , położonego blisko mojego domu – 40% 

- nie wiem, nigdy się nad tym nie zastanawiałem/ nie zastanawiałam   

- nie mam zdania  

- nie 

- inne 

 

Ankiety wśród turystów z Niemiec zostały pozyskane w punktach konsultacyjnych 

oraz w miejscach często odwiedzanych przez turystów (restauracje, sklepy). 

Łączna ilość ankiet: 20 

 

 

Obszar 1 (5 ankiet) 

1. Jak ocenia Pani/Pan istniejące zagospodarowanie obszaru wskazanego do 

opracowania planu miejscowego? 

- bardzo dobrze  

- dobrze  

- średnio – 80% 

- źle – 20% 

- bardzo źle  

2. Proszę podać Pani/Pana związek z obszarem objętym opracowaniem planu? 

- właściciel działki  

- miejsce zamieszkania/bliskie sąsiedztwo 

- miejsce pracy w pobliskim sąsiedztwie 

- miejsce spędzania wolnego czasu  

- jestem zainteresowany kupnem działki na tym terenie  

- turysta – 100% 

- inne  

3. Jakie funkcje Pani/Pana zdaniem powinien pełnić ten obszar? 

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – 20% 

- zabudowa usługowa – 80% 

- usługa sportu i rekreacji  

- tereny zieleni urządzonej (np.: parki, place zabaw) 

4. Czy uważa Pan/Pani, że warto uczestniczyć w procedurze sporządzania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego? 

- tak, gdyż w dyskusji i przy pomocy wniosków i uwag można lepiej zagospodarować teren – 

100%  

- tak, jeśli plan dotyczy obszaru , położonego blisko mojego domu 

- nie wiem, nigdy się nad tym nie zastanawiałem/ nie zastanawiałam   

- nie mam zdania  

- nie 

- inne 

 

 

 

 



Obszar 3 (5 ankiet) 

1. Jak ocenia Pani/Pan istniejące zagospodarowanie obszaru wskazanego do 

opracowania planu miejscowego? 

- bardzo dobrze – 40% 

- dobrze – 20% 

- średnio – 40% 

- źle  

- bardzo źle  

2. Proszę podać Pani/Pana związek z obszarem objętym opracowaniem planu? 

- właściciel działki  

- miejsce zamieszkania/bliskie sąsiedztwo 

- miejsce pracy w pobliskim sąsiedztwie 

- miejsce spędzania wolnego czasu  

- jestem zainteresowany kupnem działki na tym terenie  

- turysta – 100% 

- inne  

3. Jakie funkcje Pani/Pana zdaniem powinien pełnić ten obszar? 

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

- zabudowa usługowa 

- usługa sportu i rekreacji – 80% 

- tereny zieleni urządzonej (np.: parki, place zabaw) – 20% 

4. Czy uważa Pan/Pani, że warto uczestniczyć w procedurze sporządzania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego? 

- tak, gdyż w dyskusji i przy pomocy wniosków i uwag można lepiej zagospodarować teren – 

100%  

- tak, jeśli plan dotyczy obszaru , położonego blisko mojego domu 

- nie wiem, nigdy się nad tym nie zastanawiałem/ nie zastanawiałam   

- nie mam zdania  

- nie 

- inne 

 

 

Obszar 5 (10 ankiet) 

 

1. Jak ocenia Pani/Pan istniejące zagospodarowanie obszaru wskazanego do 

opracowania planu miejscowego? 

- bardzo dobrze – 10% 

- dobrze – 10% 

- średnio – 70% 

- źle – 10% 

- bardzo źle  

2. Proszę podać Pani/Pana związek z obszarem objętym opracowaniem planu? 

- właściciel działki  

- miejsce zamieszkania/bliskie sąsiedztwo 

- miejsce pracy w pobliskim sąsiedztwie 

- miejsce spędzania wolnego czasu – 10% 

- jestem zainteresowany kupnem działki na tym terenie  

- turysta – 90% 

- inne  



3. Jakie funkcje Pani/Pana zdaniem powinien pełnić ten obszar? 

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

- zabudowa usługowa 

- usługa sportu i rekreacji – 70% 

- tereny zieleni urządzonej (np.: parki, place zabaw) – 30% 

4. Czy uważa Pan/Pani, że warto uczestniczyć w procedurze sporządzania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego? 

- tak, gdyż w dyskusji i przy pomocy wniosków i uwag można lepiej zagospodarować teren – 

70%  

- tak, jeśli plan dotyczy obszaru , położonego blisko mojego domu – 30% 

- nie wiem, nigdy się nad tym nie zastanawiałem/ nie zastanawiałam   

- nie mam zdania  

- nie 

- inne 

 

 

 

Cedynia, 17.01.2018 roku 

 


