PROGRAM FORUM KONSULTACYJNEGO
dla gmin-uczestników projektu „Planowanie z mieszkańcami”
Hotel Filmar w Toruniu (ul. Grudziądzka 39-43), 12-13 maja 2022 roku
I dzień – czwartek 12 maja
12:30 –
13:30

Lunch na rozpoczęcie Forum

13:30

Powitanie. Wprowadzenie do spotkania
Zmiany w systemie planowania przestrzennego

13:45 –
18:30

Na początku roku rozpoczęto prekonsultacje długo oczekiwanej reformy systemu planowania. Nowe
propozycje wzbudzają dyskusje o konsekwencjach planowanych zmian. Wprowadzenie planu ogólnego
zamiast studium, ograniczenie możliwości stosowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu czy zniesienie decyzji o lokalizacji inwestycji mieszkaniowej to tylko część z nich. W trakcie spotkania
przedyskutujemy główne pomysły reformy, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii nowego modelu
partycypacji oraz wspólnie zastanowimy się jakie korzyści i ryzyka mogą nieść propozycje ustawodawcy.

18:30

Kolacja

20:00 –
22:00

Nocne zwiedzanie Torunia z przewodnikiem

II dzień – piątek 13 maja
9:00 –
10:00

Podsumowanie projektu i wręczenie certyfikatów uczestnictwa
„Idealny” proces konsultacyjny (Grupa I)
Uczestnicy z gmin: Aleksandrów Kujawski (w.), Brzeżno, Dobra, Dobrcz, Gniew, Grodziczno, Grudziądz (w.),
Grunwald, Kwidzyn, Malbork, Miłki, Ostróda (m.), Pasłęk, Wąbrzeźno (m.)
W ramach projektu przeprowadziliśmy 30 procesów konsultacyjnych. Trudno z takiej próby nie wyciągnąć
wniosków. Dlatego jeszcze raz, krok po kroku, opowiemy sobie jak zaplanować i przeprowadzić „idealny”
proces konsultacyjny. Wypracowany model przyda się do prowadzenia konsultacji już poza projektem.

10:00 –
12:00

12:0012:15

Wybrane zagadnienia planistyczne (Grupa II)
Uczestnicy z gmin: Chmielno, Golub-Dobrzyń (m.), Gościno, Grudziądz (m.), Iława (w.), Kołczygłowy, Kowal
(w.), Kowalewo Pomorskie, Książki, Lubraniec, Łukta, Osiek, Ustronie Morskie, Wejherowo
Do czasu zmiany systemu planowania przestrzennego musimy radzić sobie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami. Omówimy narzędzia pozwalające na zawieranie w decyzjach o warunkach zabudowy
ustaleń chroniących przestrzeń przed niekontrolowanym rozpraszaniem zabudowy. Drugim podjętym
zagadnieniem będą sposoby na ustalenia planu miejscowego pozwalające na kontrolę nad rozwojem
miejscowości, w tym chroniące przed zagęszczaniem inwestycji deweloperskich. Ponadto omówimy
projekt nowelizacji tzw. ustawy wiatrakowej, zagadnienie budynków mieszkalnych jednorodzinnych o pow.
do 70m2, przepisy dotyczące ochrony gruntów rolnych.

Przerwa na kawę
Wybrane zagadnienia planistyczne (Grupa I)

12:15 –
14:15

Uczestnicy z gmin: Aleksandrów Kujawski (w.), Brzeżno, Dobra, Dobrcz, Gniew, Grodziczno, Grudziądz (w.),
Grunwald, Kwidzyn, Malbork, Miłki, Ostróda (m.), Pasłęk, Wąbrzeźno (m.)
[zakres tematyczny jak wyżej]

„Idealny” proces konsultacyjny (Grupa II)
Uczestnicy z gmin: Chmielno, Golub-Dobrzyń (m.), Gościno, Grudziądz (m.), Iława (w.), Kołczygłowy, Kowal
(w.), Kowalewo Pomorskie, Książki, Lubraniec, Łukta, Osiek, Ustronie Morskie, Wejherowo
[zakres tematyczny jak wyżej]

14:30

Lunch na zakończenie Forum

