SKŁAD REDAKCJI
redaktor naczelny:
Rafał Gajewski

opracowanie graficzne i łamanie:
Ka Leszczyńska

sekretarz redakcji:
Barbara Tusk

fotografia na okładce:
Michał Podgórczyk
fotografia przestawia budynek
"Neptuna" w Gdańsku

członkowie redakcji:
Agata Broniewska, Piotr Maciaszek, Marcin Michalak,
Krzysztof Mularski, Piotr Smolnicki, Damian Zelewski

METROPOLITAN
PRZEGLĄD N AUKOWY

projekt okładki:
Katarzyna Berent

RADA NAUKOWA
prof. nadzw. dr hab. Tomasz Bąkowski
Katedra Prawa Administracyjnego Uniwersytetu
Gdańskiego
Agnieszka Chomiuk
Kierownik Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej
z siedzibą w Gdańsku
prof. nadzw., dr hab. Jarosław Czochański
Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania
Środowiska Uniwersytetu Gdańskiego;
pracownik Pomorskiego Biura Planowania
Regionalnego
dr Katarzyna Małysa-Sulińska
Katedra Prawa Samorządu
Terytorialnego Uniwersytetu
Jagiellońskiego, członek
Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Krakowie

dr Michał Miłosz
Katedra Postępowania Administracyjnego
i Sądowoadministracyjnego Uniwersytetu
Gdańskiego

NR 4 (2)/2015

dr inż arch. Łukasz Pancewicz
Katedra Urbanistyki i Planowania
Regionalnego Politechniki Gdańskiej
dr Krzysztof Stachura
Zakład Antropologii Społecznej
Uniwersytetu Gdańskiego
dr Jakub H. Szlachetko
Instytut Metropolitalny
Katedra Prawa Administracyjnego
Uniwersytetu Gdańskiego

Redakcja prowadzi system ciągłego naboru tekstów do publikacji. Przyjmowane są opracowania zarówno
w języku polskim, jak i angielskim. Osoby zainteresowane współpracą proszone są kontakt z redakcją pod
adresem publikacje@im.edu.pl

Półrocznik publikowany w formie cyfrowej.
ISSN 2353-7558

www.im.edu.pl/metropolitan

Spis treści
6

Od Redakcji

52	

Jakub H. Szlachetko: Regulamin udziału społeczenstwa
w planowaniu przestrzennym

The rules of citizen participation in spatial planning

8 	

Partycypacja potrzebuje obrze zdefiniowanego interfejsu
Wywiad z Krzysztofem Nawratkiem. Rozmawiała: Barbara Tusk

18 

Procesy partycypacyjne wymagają wysiłku z wielu stron
Wywiad z Prof. Piotrem Lorens, Rozmawiał: Tomasz Sokołów

58	

Patrycja Grzyś: „Odpowiedzialna partycypacja społeczna”
na przykładzie rewitalizacji japonskiej dzielnicy
Roppongi Hills w Tokio

// "Responsible citizen participation" on the example of the urban renewal
of the roppongi hills district in tokio, japan

24	

62	

30 

66	

W poszukiwaniu optymalnego modelu partycypacji
Wywiad z Wiesławem Bielawskim.
Rozmawiali: Rafał Gajewski i Tomasz Sokołów

Jakub H. Szlachetko: Konsultacyjne formy udziału społeczenstwa
w planowaniu przestrzennym

Krystian Puzdrakiewicz: Social media i crowdsourcing
nowymi kanałami partycypacji

// Social media and crowdsourcing as new channels for citizen participation

Bolesław Słociński, Piotr Żelaznowski: E-partycypacja –
uczestnictwo w epoce ICT

// E-participation – involvement in the ICT age

// Consultational forms of citizen participation in spatial planning

38	

Karol Ważny, Piotr Maciaszek: Rola jednostek pomocniczych
gminy w procesie planowania i zagospodarowania
przestrzennego

74	

Dawid Wielec: Zagraj o miasto! Gra miejska jako przykład
partycypacji w Bostonie, USA

// Play for your city! Urban game as an example of citizen participation in Boston, USA

// The role of communal auxiliary units in the process of spatial planning

4

METROPOLITAN NR 4(2)/2015

METROPOLITAN NR 4(2)/2015

5

Od Redakcji
Szanowni Państwo,
przekazujemy w Państwa ręce kolejny numer
Przeglądu Naukowego Metropolitan, skupiony
wokół niezmiernie ważnego dla funkcjonowania
współczesnej metropolii zagadnienia – partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym.
Opublikowane artykuły i stanowiska prezentują
szerokie spektrum problemów związanych
z zagadnieniem udziału obywateli w procesie
kształtowania przestrzeni. Teksty opisują często
zróżnicowane podejście do ich potencjalnego
rozwiązania. Niniejsze wydanie Metropolitana
zawiera też zapisy aż trzech obszernych rozmów z architektami-urbanistami, stanowiących
swoiste diagnozy istotnych zagadnień związanych z partycypacją społeczną – jej obecnym
funkcjonowaniem i wyzwaniami na przyszłość.

wienie dyskusji o strukturze i funkcjonowaniu
miasta fachowcom. Zwraca jednocześnie uwagę na konieczność przygotowania społeczności
lokalnych do uczestnictwa w procesach partycypacji społecznej.
Trzeci z wywiadów – z Wiesławem Bielawskim,
zastępcą Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki przestrzennej – koncentruje się na roli i pożądanym przez Miasto zakresie włączania mieszkańców w proces decydowania o przestrzeni.
Rolą partycypacji, zgodnie z opisanym mode-

lem, ma być umożliwienie sprawowania społecznej kontroli nad procesami planistycznymi, nie zaś
uruchomienie mechanizmów przypominających
demokrację bezpośrednią.
Pozostałe teksty prezentowane na łamach czwartego numeru Metropolitana zawierają dogłębne analizy obecnej sytuacji prawnej, a także omawiają
szereg nowych narzędzi mogących służyć usprawnieniu procesów współdecydowania o przestrzeni.
W numerze odnajdą też Państwo propozycję nowego aktu prawnego umożliwiającego pełniejsze wy-

korzystanie potencjału tkwiącego w mechanizmach
partycypacji – Regulamin udziału społeczeństwa
w planowaniu przestrzennym został opracowany
w ramach projektu pt.: Więcej dialogu w planowaniu przestrzennym realizowanego przez Instytut
Metropolitalny i współfinansowanego ze środków
Miasta Gdańska.
W imieniu Redakcji Przeglądu Naukowego Metropolitan serdecznie zapraszam do lektury!
Barbara Tusk
Sekretarz Redakcji

Numer otwiera wywiad z doktorem Krzysztofem
Nawratkiem, architektem i urbanistą, badaczem
szczególnie zainteresowanym kryzysem współczesnego modelu miasta. Rozmówca porusza
kwestie takie jak konieczność budowy zaufania
czy zdefiniowania niezbędnego interfejsu, który
umożliwi lokalnej społeczności przejęcie odpowiedzialności za miasto. Jednocześnie mówi też
o potrzebie silnej miejskiej władzy, bez której –
jego zdaniem – mechanizmy włączania mieszkańców we współdecydowanie nie mogą
sprawnie działać.
Z perspektywy prezesa Towarzystwa Urbanistów
Polskich wyzwania partycypacji komentuje z kolei profesor Piotr Lorens. Wśród głównych przeszkód w funkcjonowaniu partycypacyjnego modelu planowania przestrzeni wymienia przede
wszystkim przeszkody mentalne – obecne przyzwyczajenia w tej kwestii, nakazujące pozosta-
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Wywiad z Krzysztofem Nawratkiem
Rozmawiała: Barbara Tusk

Partycypacja potrzebuje
dobrze zinterpretowanego interfejsu

Skąd nagły wzrost zainteresowania partycypacją? Skąd „moda” na nią?
Myślę, że motywacja jest oddolna. Pojawiły się
konflikty, pojawiły się ruchy miejskie, pojawili się
mieszkańcy, którym nie podoba się to, co robią
władze miasta. Tego typu działania wymusiły zachowania włączające. Poza tym udział mieszkańców [we współdecydowaniu] jest zapisany
w ustawie – istnieją ramy prawne, które umożliwiają takie działania.
Jesteśmy w Trójmieście, tu wydarzył się
pierwszy budżet obywatelski – w 2011 w Sopocie; później był Gdańsk, najpierw z dzielnicowym budżetem partycypacyjnym we Wrzeszczu, później w całym mieście. Z jednej strony
jest to najbardziej namacalne, wymierne osiągnięcie w kwestii włączania mieszkańców we
współdecydowanie, z drugiej strony jego skala
jest niewielka, w przypadku Gdańska stanowi
ok. 0,5% wydatków miasta.
Budżety partycypacyjne to pewna manipulacja
i oszustwo – budżet partycypacyjny z Porto Alegre1, do którego się zwykle odnosimy, był zupełnie inny. Nie tylko jeśli chodzi o skalę – w zasadzie cały budżet miasta był rozdysponowywany
w sposób partycypacyjny, ale także jeśli chodzi
mechanizm negocjacji, uchwalania – to było coś
zupełnie innego. Nie mam dokładnej wiedzy, jak
działają budżety partycypacyjne w Trójmieście,
ale wiele budżetów partycypacyjnych w Polsce
działa na zasadzie konkursu ofert – przetargu
społecznego, gdzie najsilniejsi są w stanie wywalczyć najwięcej. Esencja budżetu partycypacyjnego w Polsce jest trochę zgniła. Nie chciał-



dr inż. arch. Krzysztof Nawratek – wykładowca architektury na Uniwersytecie w Sheffield, badacz teorii miasta, autor książek o tematyce miejskiej, m.in. Miasto jako idea polityczna.

1

budżet partycypacyjny w Porto Alegre w Brazylii funkcjonuje w oparciu o otwarte spotkania na

poziomie sąsiedzkim, regionalnym i ogólnomiejskim, podczas których mieszkańcy wraz z wytypowanymi przez siebie delegatami określają priorytetowe projekty i poziom ich dofinansowania.
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bym jednak stać na stanowisku, że to jest zło
i należy to odrzucić albo zignorować. Nawet jeśli
to jest zgniłe w rdzeniu, to mechanizmy, które
pozwalają to uruchamiać są – lub przynajmniej
mają szansę się stać – pozytywne, ponieważ
mogą być używane do mobilizacji społecznej.
Na przykład w Warszawie tak to zostało potraktowane przez tamtejszych działaczy miejskich,
ale podejrzewam, że w innych miastach mogło
być podobnie: weszli w to z całą świadomością
tego, że nie jest to – delikatnie mówiąc – idealny
mechanizm, ale pozwala ludziom się zebrać, zastanowić, czego rzeczywiście chcą i domagać
się więcej. Reasumując – uważam to za pewne
otwarcie, za włożenie stopy w drzwi i szansę na
popchnięcie partycypacji dalej. Musimy się zastanowić, po co jest partycypacja i co chcemy
osiągnąć – wydaje mi się, że celem budżetu
obywatelskiego jest właśnie mobilizacja spo-

To jest interesujące filozoficzne
pytanie, to jest pytanie
czy jest nam bliżej do Hobbesa czy
do Spinozy. Czy uważamy,
że ludzie to jest bezkształtna
magma, którą dopiero trzeba
ukształtować, wychować [...]
łeczności miejskiej, decentralizacja, czy delegacja władzy i demokratyzacja aspektów zarządzania miastem. Taki był początek, istota tego, co
wydarzyło się w Porto Alegre: mamy dość władz
miejskich, które w zaciszu gabinetów „decydują,
co i jak”, więc demokratyzujemy ten proces, pozwalamy ludziom wypowiadać się na ten temat,
jak to robić i przejąć do pewnego stopnia odpo-
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wiedzialność za miasto. Z mojego punktu widzenia to jest absolutnie najważniejsze – jestem
obsesyjnie zainteresowany upodmiotawianiem
społeczności miejskiej i miasta jako takiego.
Akurat ten mechanizm powszechnej mobilizacji
daje szansę na to, żeby ta podmiotowość była
budowana. Nie daje żadnej gwarancji – to się
oczywiście może skończyć zniechęceniem. Jeśli
nie uda się wywalczyć tego, co ludzie chcą, jeśli
skończy się to na ławeczkach i trawniczkach – to
może się stać zabawą klasy średniej.

jak ludzie do tego podeszli, jakie są problemy
i jak można to usprawnić. To jest oczywiście
wielkie pole popisu dla Uniwersytetów.

Używa Pan mocnego sformułowania, że budżet obywatelski jest zgniły w rdzeniu, że nie
powinien skupiać się jedynie na ławeczkach,
małej skali, konkursowym wyborze ofert. Jednak z drugiej strony, czy jesteśmy w stanie
od razu przeskoczyć z całkowitego braku
zaangażowania społeczeństwa w decydowanie o przestrzeni – w podejmowanie decyzji
o przyszłości miasta?

Wydaje mi się, że to nie jest kwestia ustalania
granic, to jest kwestia definiowana interfejsu.
Definiowana tego, w jaki sposób ludzie i grupy
ludzkie się ze sobą porozumiewają. To oczywiste, że jeśli wyrwiemy z kontekstu interes bloku,
dzielnicy, to powstanie klasyczny NIMBY2-izm:
ludzie powiedzą, że nas nie interesuje nasze
miasto, nas interesuje nasze drzewko, nasza
ławka i tak dalej. To jest tak naprawdę pytanie
o mechanizm wkładania ich partykularnych interesów w szerszy kontekst i tu jest rola [do odegrania dla] ekspertów. Ona nie powinna być
moim zdaniem rolą decydującą. Jeśli wierzymy
w demokratyczne mechanizmy sprawowania
władzy, to bądźmy konsekwentni – chyba, że
uważamy, że demokracja to jest ściema i pan
prezydent i tak wie najlepiej. Jednak ustalmy,
że wierzymy w demokrację, więc to jest pytanie
o mechanizmy, które pozwalają demokracji
funkcjonować i być skuteczną. Tutaj eksperci
mają do odegrania olbrzymią rolę, która powinna być sprowadzona do tłumaczenia i pokazywania konsekwencji poszczególnych działań
i pomagania różnym społecznościom miejskim
i dzielnicowym się ze sobą porozumiewać, bo to
jest najtrudniejsze. W mieście, w którym miesz-

To jest interesujące filozoficzne pytanie, to jest
pytanie czy jest nam bliżej do Hobbesa czy do
Spinozy. Czy uważamy, że ludzie to jest bezkształtna magma, którą dopiero trzeba ukształtować, wychować i ona wytworzy pewne struktury i instytucje, które będą zdolne przejąć
odpowiedzialność za miasto, czy też uważamy,
że ludzie mają swój rozum, istnieją w jakichś
relacjach i strukturach i są [na to] gotowi już teraz – jeśli otworzy się odpowiednia przestrzeń,
to oni ją wypełnią. Ja jestem pomiędzy tymi
dwoma opiniami. Wydaje mi się, że to wszystko
jest rodzajem eksperymentu społecznego. Moim
zdaniem fundamentalnym problemem w Polsce
nie jest to, że coś robimy albo czegoś nie robimy, tylko że tego nie monitorujemy. Instytut
Obywatelski podjął próbę zrozumienia mechanizmów i tego, co się wydarzyło w budżetach
obywatelskich. To jest bardzo ważna próba i tak
to powinno funkcjonować: otwieramy możliwość, sprawdzamy, co się tak naprawdę stało,

Przyznaje Pan, że sam jest pomiędzy dwoma stanowiskami – jak więc można próbować
decydować o tym, gdzie postawić między nimi
granicę: do jakiego stopnia ludzie są w stanie
podjąć intuicyjnie dobre decyzje, a od którego
momentu decyzję powinni podejmować eksperci?

2

ka pół miliona mieszkańców albo więcej, ilość
partykularnych interesów jest olbrzymia.
Mówi Pan o partykularnych interesach
i „NIMBY-izmie” – wyobraźmy sobie więc sytuację, w której władze planują budowę drogi
o dużym natężeniu ruchu, mającą przebiegać
przez czyjeś ogródki. Załóżmy, że niewielka
grupa mieszkańców z najbliższej okolicy będzie całkowicie przeciwna, jednak reszta
mieszkańców miasta – w dużo większej liczbie
– będzie popierała plany, jeśli uznają, że nowa
droga ułatwi im codziennie dojazdy. Czy rzeczywiście można tak dalece wykształcić te
społeczne mechanizmy, że także ci, którzy tracą na wprowadzeniu jakichś zmian, są w stanie je zaakceptować?
To jest bardzo dobry przykład – on pokazuje, że
jeśli postawi Pani pytanie w taki sposób, w jaki
je Pani postawiła, to pewnie odpowiedź będzie
brzmiała nie. To jest konflikt, którego za bardzo
nie da się rozwiązać. Natomiast wydaje mi się,
że jeśli cofniemy się i zadamy pytanie, czego tak
naprawdę chcą i nie chcą lokalni mieszkańcy
i czego chcą i nie chcą ci, którzy popierają tę
drogę, to jesteśmy w stanie znaleźć trzecie rozwiązanie. W Gliwicach – skąd pochodzę – władze zaprojektowały przez środek miasta drogową trasę średnicową. Były protesty, które
zresztą były bardzo interesujące, bo zebrały środowiska ideologicznie bardzo odległe: od skrajnej prawicy do skrajnej lewicy, ale były za słabe
– władze zrobiły to, co chciały. Protesty były
słuszne – myślę, że dziś większość ekspertów
się zgodzi, że wytyczanie drogi o takim natężeniu ruchu przez środek miasta jest niemądre –
na świecie takie drogi się zakopuje, likwiduje,
zakrywa. Chcę zwrócić uwagę na fakt, że prote-

NIMBY – akronim zwrotu „Not In My Back Yard”, czyli "nie na moim podwórku", opisujący postawę

prezentowaną przez mieszkańców danego obszaru, polegającą na sprzeciwianiu się inwestycjom
w ich najbliższym otoczeniu, tylko z uwagi na ich lokalizację.
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sty, nawet jeśli na początku wydają nam się pieniactwem, czymś co stoi na przekór postępowi,
niekoniecznie takie są – każdy taki proces daje
szansę na dwie rzeczy. Po pierwsze, na dopracowanie mechanizmów demokracji i negocjacji:
tego jak rozmawiamy z ludźmi, czyli nie na zasadzie demokracji mechanicznej: „jest nas 51%,
więc pozostałe 49% może spadać”, na budowanie inkluzywnej wspólnoty miejskiej. Po drugie
– skądś ten proces się bierze i niekoniecznie
bierze się z czystego egoizmu – nawet ci, którzy
protestują, aby zdobyć większe poparcie muszą
racjonalizować [swoje postulaty]. Budują pewną narrację szerzej, wokół np. zanieczyszczenia
powietrza, ochrony przyrody – oni także na swój
sposób, może nie zawsze do końca udany,
starają się wyjść poza swój partykularny interes, starają się odwołać do szerszego interesu
społecznego. Moim zdaniem każdy tego typu
konflikt jest szansą dla miasta, a próba jego
zgniatania jest niedemokratyczna i po prostu –
w dłuższej perspektywie – głupia.

Nie wiemy tego – tutaj dywagujemy. Nawet jeśli
pojawiłby się protest, to pytanie czego tak naprawdę by dotyczył. Być może hałasu? 25 lat
temu podróżowałem po Europie autostopem
i w Karlsruhe prawie mnie tramwaj zabił, ponieważ jechał absolutnie bezszelestnie. Hałas to
kwestia techniczna. [Może więc chodziłoby o]
natężenie ruchu? Tramwaj powstaje tam, gdzie
istnieje odpowiednia gęstość zaludnienia, ale też
oczywiście generuje ruch. Pytanie – do jakiego
stopnia to jest niebezpiecznie, złe dla ludzi i co ci
ludzie chcą ochronić, a do jakiego stopnia jest to
pożyteczne, biorąc pod uwagę, że ci ludzie mają
tam sklepy, biznesy, że mogą się łatwiej komunikować z miastem. Może to jest naiwne, idealistyczne, ale ja naprawdę wierzę, że w zdecydowanej większości przypadków jesteśmy w stanie
znaleźć odpowiednie rozwiązanie, które usatysfakcjonuje zdecydowaną większość mieszkańców. Chociaż oczywiście zawsze znajdą się też
ludzie, którzy są po prostu aspołeczni czy socjopatyczni.

Ja bardzo wierzę w instytucje, uważam, że instytucjonalne ramy są bardzo ważne. Natomiast
musimy też mieć język, muszą istnieć pewne
konwencje, musimy mieć kapitał społeczny,
musimy sobie ufać [aby proces partycypacji
mógł funkcjonować]. Jest mnóstwo drobnych
elementów, które są istotne w mediacji. To, że
ufamy sobie, że Pani nie przekręci moich słów
i opublikuje to o czym rozmawiamy, a nie zrobi
ze mnie wariata – to jest pewna konwencja, na
podstawowym poziomie. Gdy przestajemy sobie ufać, gdy uważamy, że nasz sąsiad chce nas
wykiwać, to pojawia się problem. Do pewnego
stopnia możemy to kontrolować instytucjonalnie, mogę na przykład podać Panią do sądu, ale
to musi działać warstwowo.

Przykład z Gliwic to mobilizacja przeciwko
projektowi potencjalnie szkodliwemu dla miasta – ale można założyć, że gdyby planowano
wzdłuż czyichś domów poprowadzić linię
tramwajową, to cel mógłby być z punktu widzenia budowania zrównoważonego miasta
słuszny, a reakcja prawdopodobnie taka
sama.

Rozmawiamy o różnych zagrożeniach
w procesie partycypacji, ale wróćmy do samego sposobu jego funkcjonowania: na ile
można regulować partycypację sprawnym
mechanizmem, a na ile potrzebna jest „dżentelmeńska umowa” wewnątrz społeczeństwa?
Czy jednym da się kompensować brak drugiego i na odwrót?

Wraca Pani do braku wiary, że ludzie potrafią
sami sobie radzić. Myślę, że [taka konwencja]
jest do szybkiego wypracowania. Jeśli damy ludziom przestrzeń, to ludzie tę przestrzeń wypełnią. Musimy dać czas, musimy dać język, muszą być eksperci, którzy wytłumaczą, pokażą
konsekwencje, policzą to, czego ludzie nie mając wiedzy nie są w stanie policzyć. Nie sądzę,
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Czy u nas ta konwencja jest wypracowana?
Panuje przekonanie, że Polacy są mało aktywnym społeczeństwem, że brak nam wzajemnego
zaufania, mamy niskie poczucie wspólnoty,
że trochę się jeszcze do tego nie nadajemy
i potrzebujemy czasu.

żeby to był jakiś dramatyczny problem. Tylko
że to jest projekt wielowarstwowy: wchodzimy
z wiedzą ekspercką „na dole”, prowadzimy proces ewaluacji tego, co się dzieje, czyli jeśli zostaną podjęte jakieś decyzje, to one zostaną
sprawdzone, i [ta informacja zwrotna] wróci do
osób, które podejmowały te decyzje. To nie jest
tak, że ktoś mówi: głosujemy na jeden projekt
i koniec. To się tak nie kończy. To jest raczej długotrwały proces samorefleksyjny. Jeśli podchodzimy do tego w taki właśnie sposób – mówimy
wprost czemu to ma służyć i jaki jest cel tej działalności – to nie widzę tu problemu. Tu są problemy technicznie: braku pieniędzy, braku odpowiednich doświadczeń, braku ekspertów, ale nie
sądzę, żeby to był „genetyczny” problem.
[W kwestii budowania zaufania] – potrzebujemy
czasu, potrzebujemy przestrzeni – ale to się nie
stanie samo z siebie. Zaufanie powstaje na zasadzie budowania, testowania tego zaufania.
Budujemy to zaufanie, możemy popełnić błędy
i nikt nam za to głowy nie utnie.

[...] Jeśli damy ludziom przestrzeń,
to ludzie tę przestrzeń wypełnią.
Musimy dać czas, musimy dać
język, muszą być eksperci,
którzy wytłumaczą, pokażą
konsekwencje, policzą to, czego
ludzie nie mając wiedzy nie są
w stanie policzyć.
No właśnie, czy w tym procesie partycypacyjnego podejmowania decyzji jest miejsce na
błąd? Czy możemy wliczyć w ryzyko podjęcie
przez mieszkańców niewłaściwej decyzji, ale
w dłuższej perspektywie nam się to opłaci?
METROPOLITAN NR 4(2)/2015
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Myślę, że to problem przyzwolenia na błąd, na
słabość – możemy się pomylić, to może się nie
udać. Do tego właśnie potrzebny jest ten mechanizm autorefleksji, który pozwala korygować
te błędy, pozwala je naprawić. Patrząc znów na
przykład Gliwic – tam błąd popełnili planiści
i władze miasta, ale nie da się już tego odkręcić,
ponieważ włożono w to olbrzymie pieniądze,
wyburzono kawał miasta. W tej chwili można
próbować zaistniałą sytuację ratować, prędzej
czy później, raczej później, pojawią się pewnie
pomysły, jak np. zakrywać tę drogę.
W dyskusjach takich jak w Gliwicach ścierają się zwykle społeczności o bardzo wyraźnie zarysowanych poglądach – przeciwko
działaniom miasta głośno protestują zorganizowane grupy np. pragnące ograniczyć transport samochodowy w mieście. Czy nie rodzi
to zagrożenia przejęcia narracji przez grupy
aktywistów, lobbujących za rozwiązaniami
zgodnymi z konkretnym światopoglądem, niekoniecznie zgodnym ze światopoglądem większości mieszkańców?
Operuje Pani strukturą walki elit: powstaje elita
urbanistów – elita władzy i elita opozycji, która
lobbuje za określonymi rozwiązaniami. To,
o czym mówię, jest zupełnie czymś innym –
mówię o radykalnej demokratyzacji całego procesu. W tym wypadku rola władzy i ekspertów
powinna się skupiać na rozszerzaniu tej bazy
demokratycznej. Gdy pracowałem w Irlandii na
uczelni, akurat trafiłem na podsumowanie dużego projektu badawczego prowadzonego przez
uniwersytet, gdzie badano public participation
w Irlandii. Wyniki były tak naprawdę bardzo
zniechęcające. Bo rzeczywiście było tak, że najbardziej „krzyczeli” ci, którzy mieli pieniądze,
3

mieli kapitał kulturowy, mieli język, by mówić
o własnych interesach. [W ramach projektu]
odbyła się konferencja, na którą przyszła pewna
kobieta, która reprezentowała travellersów3.
Była bardzo rozżalona, mówiła: nasz głos jest
zawsze zakrzyczany, zawsze ginie, zawsze
jesteśmy spychani na margines, bo [na konsultacje] zawsze przychodzi ktoś, kto jest w stanie
np. poświęcić czas, a ludzie biedni nie mają
czasu, bo muszą pracować. Klasa średnia ma
czas, ma możliwości, ma kontakty. Możemy
wierzyć, że wszyscy są równi i mają równe
szanse [na uczestniczenie w procesach partycypacji], ale [ta zasada] łatwo się degeneruje.
Trzeba mieć świadomość tych niebezpieczeństw, tych mechanizmów przejmowania
protestu. Dobrym przykładem jest Kukiz. Bunt?
Oddolny? Nie! Jak się popatrzy, kto za Kukizem
stoi, okaże się, że to są ludzie, którzy byli w polityce od dawna, którzy mają pieniądze.
A więc najgłośniejsi są ci, którzy najwięcej
wiedzą, mają świadomość jak działają pewne
mechanizmy, mają czas i pieniądze żeby się
zaangażować i chcą się wypowiedzieć w imieniu innych. Jak od tego uciec? Czy jest jakiś
idealny model, który pozwoli każdej grupie

Irish travellers – grupa etniczna pochodzenia irlandzkiego, prowadząca koczowniczy tryb

życia i posługująca się odrębnym językiem, zamieszkująca przede wszystkim Irlandię, ale
także Wielką Brytanię oraz Stany Zjednoczone

14

METROPOLITAN NR 4(2)/2015

zabrać głos po równo, czy trzeba ustalić swego rodzaju parytety?

mój zarzut wobec większości polskich miast, to
to, że oni swojej władzy nie używają.

Bardzo lubię przykłady z Ameryki Południowej.
[Uniwersytet w] Plymouth przyznał niedawno
doktorat Honoris Causa Jaimemu Lernerowi,
który był dwukrotnie burmistrzem Kurytyby. On
i kilku innych burmistrzów z miast Ameryki
Południowej, którzy osiągnęli sukces, np. burmistrz Bogoty, działali na zasadzie pewnego
autorytarnego impulsu, którego później się pozbywali. Zdobywali władzę, a potem tej silnej,
autorytarnej władzy używali po to, żeby demokratyzować [miejskie procesy], żeby włączać
mieszkańców [w decydowanie o mieście].

Rozwinięta partycypacja i silna władza
w mieście idą więc w parze?

W tej sytuacji pojawia się pytanie, czy władza
nam służy do pompowania własnego ego, czy
do tego żeby coś osiągnąć. Ludzie, którzy byli
wybierani [na burmistrzów] szli tam po to, żeby
coś zrobić. Lernera nie interesowało pompowanie swojego ego – miał wystarczająco dużo
sukcesów w innych dziedzinach. On chciał
zmienić miasto. I tyle. Wszystko zależy od tego,
jak władza jest rozumiana.
Czyli czasem niezbędny jest ten „autorytarny impuls”, silna władza.
Dlatego nigdy nie będę występował wprost
przeciwko władzom polskich miast, na zasadzie
– oni są zawsze źli, a ci, którzy protestują – zawsze dobrzy. To błędna perspektywa. Natomiast

Moim zdaniem to może działać tylko na tej zasadzie – władza musi być silna. Moja obsesja budowania podmiotowości miasta łączy się z silną
władzą – demokratyczną, inkluzywną, ale silną.
Miasto nie istnieje w próżni. Jest państwo, które
ma własną politykę, jest województwo, które też
pewną politykę prowadzi. Przede wszystkim są
międzynarodowe korporacje i inne siły, które
przerastają swoją siłą miasto wielokrotnie. Tylko
powszechna mobilizacja silnej władzy miejskiej,
wspartej partycypacją, swoimi mieszkańcami,
jest w stanie w tak trudnym otoczeniu sobie poradzić. Moim zdaniem to jedyny model, który
mógłby funkcjonować.
Rozmawiamy cały czas o metodach kreowania miejskiej polityki i włączania mieszkańców w proces podejmowania decyzji. Co
natomiast z samą współczesną wizją miasta,
jakie miasto warto dziś tworzyć? Przestrzega
Pan, aby np. do modnych ostatnio w Polsce
idei Gehla podchodzić z rezerwą. Wspomniał
Pan za to, że zostały z entuzjazmem przyjęte
w putinowskiej Rosji.
Gehl był świetny w Danii, w jednorodnym społeczeństwie, dosyć bogatym – adresuje problemy
METROPOLITAN NR 4(2)/2015
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klasy średniej. W momencie, gdy występują
olbrzymie nierówności społeczne, przemoc polityczna, bieda, to tak naprawdę Gehl nie rozwiązuje problemów. Bardzo łatwo jest „wziąć” Gehla, użyć go do estetyzacji przestrzeni publicznej,
w której pojawią się ławki, rowery, jednak tak
naprawdę będzie to rodzajem social cleansing.
Wszystkie pojęcia, które mogą być pojęciami
autorytarnymi, przymusowymi, takie jak stwierdzenie, że coś jest ładne, to potencjalne konflikty.
„To jest ładne” może oznaczać średnioklasowy,
narzucony zestaw wartości. Stragan z biustonoszami czy kebabami jest brzydki, w związku
z czym należy go usunąć. To jest furtka do działań ekskluzywnych, do wykluczania. Wierzę,
że powinniśmy próbować to renegocjować.
Ta „ładność” jest czymś, przy czym powinniśmy się pospierać, podyskutować, żeby zastanowić się, co to naprawdę znaczy. Nie możemy
ignorować estetycznego wymiaru przestrzeni
i architektury, natomiast zdecydowanie jest to
kwestia, która wymaga poważnej dyskusji i będzie powodowała konflikty.
Mówi Pan, że estetyzacja i Gehl to za mało,
by zmieniać miasto, że to zbyt powierzchowne; odwołuje się Pan do moralności architektów i urbanistów – z kim architekci i urbaniści mieliby się spierać o swoje moralne obowiązki?
Oczywiście z użytkownikami. Kiedy zaczynam
taką rozmowę z moimi studentami, przytaczam
przykład: obóz koncentracyjny został przez kogoś zaprojektowany, bardzo dobrze i funkcjonalnie. Moim zdaniem mamy obowiązek refleksji etycznej nad przyjmowanymi zleceniami.
Mieliśmy ostatnio niesamowite doświadczenie – chcieliśmy zorganizować promocję książki
4

o inkluzywności4, duża architektoniczna firma
zgłosiła się do nas z propozycją zorganizowania
w ich biurze w Londynie promocji i wystawy.
Wysłaliśmy im książkę i po paru dniach dostaliśmy maila, że może lepiej będzie jednak nie
organizować promocji w głównym biurze firmy
w centrum Londynu, tylko w mniejszym oddziale w pewnej oddalonej od centrum dzielnicy,
a właściwie, z uwagi na niewielkie rozmiary tego
drugiego biura, najlepiej byłoby zrezygnować
z organizacji wydarzenia w ogóle. Jak się okazało,
jeden z dyrektorów uznał, że dyskusja na temat
miasta inkluzywnego może być niebezpieczna
dla ich biznesu. Firma ta była znana ze swojej
wrażliwości społecznej, natomiast jedyne, co
ostatnio projektowali, to super ekskluzywny biurowiec, więc uznali, że mogą zostać poddani
krytyce i może to zaszkodzić ich interesom.
Dla moich studentów to była świetna szkoła pokazująca, że pole do debaty wśród architektów
jest tak wąskie, że nawet podjęcie dyskusji na
temat [miasta inkluzywnego] [budzi niepokój].
Duże biuro architektoniczne się po prostu przestraszyło i wycofało.
Odwołuje się Pan do moralności projektantów – jednak czy nie jest prawdziwe stwierdzenie, którym bronią się architekci, biorąc
zlecenia potencjalnie szkodliwe dla miejskiej
przestrzeni: „I tak ktoś to zrobi”?
To jest argument, z rodzaju „jak ja cię nie zabiję,
ale pewnie ktoś inny cię zabije, więc jednak ja to
zrobię”. Dobrze brzmi w internetowej dyskusji,
ale jest fundamentalnie fałszywy – ignoruje bowiem kontekst każdego działania. Projektanci
będą się dobrze zachowywać, jeśli z jednej strony państwo a z drugiej mieszkańcy miast będą
im uważnie patrzyli na ręce.

R
adical Inclusivity. Architecture and Urbanism, pod red. Krzysztofa Nawratka, Plymouth,
dpr-barcelona, 2015
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Wywiad z Prof. Piotrem Lorensem
Rozmawiał: Tomasz Sokołów
wania przestrzennego dla konkretnego obszaru.
Nie dotyczy to jedynie właścicieli i gestorów
działek w obszarze bezpośrednio objętym planem, ale to już regulują zapisy ustawy.

Procesy partycypacyjne
wymagają wysiłku z wielu stron
Tomasz Sokołów: Czy aktualnie obowiązujące formy partycypacji społecznej w procesie
planowania przestrzennego są wystarczające?
Prof. Piotr Lorens: Absolutnie nie. Obecne
umiejscowienie partycypacji w strukturze procesu planowania przestrzennego jest kompletnym nieporozumieniem. Partycypacja następuje
bowiem – w sensie formalnym – kiedy de facto
projekt planu jest gotowy. Bardzo często więc te
głosy, które padają podczas procesu partycypacyjnego, o ile one w ogóle padają, nie mają
szansy być brane pod uwagę. Mamy do czynienia z sytuacją, kiedy wykłada się projekt gotowego i uzgodnionego planu i dopiero wtedy się
pyta społeczeństwa, czy jest on dobry czy nie.
A co z samymi instrumentami, które zostały
przyznane społeczeństwu w tym zakresie?
Są wystarczające?
Oczywiście, że nie są wystarczające. Po pierwsze mało kto o nich wie – ogłoszenia o możliwości partycypacji ukazują się na stronach internetowych miasta. Umówmy się: nie każdy
z napięciem obserwuje, co się pojawi w ogłoszeniu o zmianie planu. Urząd miasta nie ma
obowiązku ani praktyki informowania kogokolwiek w szczególny sposób o tym, że właśnie
w tym momencie zaczyna się procedura opracowywania miejscowego planu zagospodaro-

Oczywiście ogłoszenia internetowe, prasowe
i na tablicach ogłoszeń spełniają niezbędne wymogi ustawowe, pytanie jednak: czy to jest
wystarczające dotarcie do wszystkich zainteresowanych. W moim przekonaniu – nie. To, że
ogłoszenia pojawi się na stronie internetowej czy
tablicy urzędu, czy zostanie ogłoszone w jakikolwiek inny sposób zwyczajowy dla danej miejscowości, nie oznacza, że faktycznie i skutecznie poinformowano społeczeństwo. Brak więc
skutecznego wciągania społeczności lokalnych
w świadomą dyskusję na temat przestrzeni.
Gdybyśmy mieli ustalić, co jest największym wrogiem partycypacji – bo wymienił
już pan profesor praktykę i samo ustawodawstwo – to co jeszcze by to było?
Wydaje mi się, że największym wrogiem partycypacji jest pewne przyzwyczajenie związane
z tym, że dyskusja na temat przestrzeni, toczy się wyłącznie w kręgach polityczno-profesjonalnych. Nic nie stoi na przeszkodzie i nie ma
formalnych przeciwwskazań, aby ów proces
partycypacyjny rozwijać i rozszerzać o nowe
dodatkowe elementy. Wiele miast stara się to
robić. Mamy tam do czynienia z tego typu praktyką, że procesy partycypacyjne przeprowadzane są zanim jeszcze przystąpi się do opracowywania np. projektu planu miejscowego. Zresztą
w Gdańsku też mamy tego świetne przykłady –
jak Letnica, rejon planu dla Kolonii Uroda. Mamy
więc dowód na to, że da się to przeprowadzić.



prof. PG, dr hab. inż. arch. Piotr Lorens – Kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania
Regionalnego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej
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ką projektową. Co jest oczywiście trudne, ale
inną drogę trudno sobie wyobrazić.

Uderzamy tutaj we władze miejskie, ustawodawstwo, w socjologiczne zjawisko, jakim
jest przyzwyczajenie do zamykania procesu
planistycznego, co natomiast z samymi mieszkańcami? Czy wina nie leży w jakimś promilu
po ich stronie?
Procesy partycypacyjne wymagają wysiłku
z kilku stron – osób odpowiedzialnych za procedury planistyczne, władz miejskich, ale też przygotowania mieszkańców i ich świadomości,
że w procesie partycypacyjnym nie ma miejsca
na zgłoszenia wszelkich problemów, typu „dziura w dachu i ulicy”. Trzeba bowiem wzbić się na
pewien poziom ogólności, aby być partnerem
władzy miejskiej w realizacji zagadnień planistycznych. Często mieszkańcy czy ich przedstawiciele nie są do tego przygotowani.
Można też odnieść wrażenie, że reprezentanci
tych grup mieszkańców mają, przepraszam za
wyrażenie, własne cele polityczne do ugrania.
Chociażby punkty wyborcze w walce o władzę.
Nie ma w tym nic złego, w końcu mamy społeczeństwo demokratyczne, niemniej – często te
cele i chęć ich osiągnięcia są wykorzystywane
jako argument przeciwko partycypacji. Tak się
wylewa dziecko z kąpielą.
Może pomówmy jeszcze o tych reprezentantach, którzy często przemawiają w imieniu całych społeczeństw. Czy aktywiści, którzy stano-
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wią jedynie wycinek społeczeństwa, mogą być
traktowani jako jego przedstawiciele?
Tutaj działa zasada: jak się nie ma, co się lubi, to
się lubi, co się ma. Rolą władzy publicznej,
a taką władzą jest samorząd, jest także wykształcanie społeczeństwa do partycypacji. To
samo się nie zrobi. Pan Iksiński i pan Igrekowski
nie staną się nagle, sami z siebie, świadomymi
uczestnikami dyskursu publicznego na temat
tego, jak ma wyglądać ich dzielnica. Jeżeli nikt
ich do tego nie zaprasza, nikt ich do tego nie
przygotowuje, a w Polsce mamy generalnie do
czynienia ze słabym przygotowaniem społeczeństwa do tego typu dyskusji, to nie dziwmy
się potem, że gdy pojawia się jakiś problem, to
nagle pojawiają się protesty, krzyki i awantury.
Jest to normalna reakcja na niechciane pomysły.
Wydaje mi się, że rolą sektora publicznego, nawet nie samego miasta, ale też państwa, jest
przygotowanie warunków i wychowania społeczności lokalnych do partycypacji. To jest
chociażby kwestia zagwarantowania niezależnego mediatora czy instytucji przy spotkaniach
mieszkańców z planistami miejskimi, którzy
w końcu będą bronić swoich koncepcji, jako ich
autorzy. Druga sprawa to miejsce i czas spotkania. Często nie ma miejsc, w których mieszkańcy mogliby się dowiedzieć, co się planuje, szykuje, jakie są pomysły czy projekty władzy. Tutaj
dobrym przykładem może być gdyński infobox,

gdzie wystawiane są projekty, gdzie można prowadzić tego typu dyskusje. Jeszcze się tego nie
robi, ale z czasem przyjdzie na to pora – już teraz jednak się okazało, że bardzo wielu ludzi interesuje się projektami rozwojowymi miasta.
Podobną rolę spełniać będzie zapewne centrum
planowane do budowy przez Bramą Wyżynną
w Gdańsku, w ramach projektu „Forum Radunia”.
W krajach Europy Zachodniej, w Niemczech, we
Francji, bardzo często w strukturach urzędu
miasta czy miejskiego biura planistycznego są
tworzone specjalne sale z makietą, pomieszczeniami do dyskusji, gdzie są stałe terminy debat,
spotkań. Wszyscy więc, którzy interesują się
rozwojem danego miasta, mogą tam uzyskać
komplet informacji i czują się chciani w tym procesie. W Polsce nie mamy tego typu doświadczeń, stąd efekty są takie, jakie są – czyli duża
bierność społeczna.
Sam miałem wielokrotnie okazję prowadzić procesy partycypacyjne, na bardzo różnych polach
i projektach. Zawsze to jest tak, że pierwsze dwa
czy trzy spotkania to przełamywanie lodów. To
udowadnianie, że nie reprezentuję żadnego dewelopera, że nie jestem przedstawicielem niczyich interesów. Wszystko jest więc kwestią budowania pewnego forum, partnerskiego podejścia
do drugiej strony, stworzenia odpowiedniego
środowiska, które doprowadzi do akceptowalnego konsensusu zgodnego z najlepszą prakty-

Może jeszcze kilka słów na temat samej
partycypacji – a dokładniej: jej definicji. V-ce
prezydent Bielawski wskazał na powszechne
pomieszanie terminów, tj. mylenie partycypacji z demokracją bezpośrednią. Zwykle aktywiści starają się przez postulat partycypacji
przemycić narzędzia demokracji bezpośredniej. Czy rozdzielenie partycypacji i demokracji bezpośredniej jest słuszne?
Zgadzam się w tym względzie z Prezydentem
Bielawskim. Dla mnie partycypacja nie oznacza,
że grupa mieszkańców będzie uchwalać plan
miejscowy. Chodzi raczej o to, żeby grupa zainteresowanych mieszkańców została skonfrontowana z problemami występującymi w danym
obszarze, a następnie z osobami odpowiedzialnymi za rozwiązanie tych kwestii (czyli władzami miejskimi, profesjonalistami) wypracuje
możliwie najlepszy sposób rozwiązania tego
problemu. Weźmy za przykład problem skomunikowania jakiegoś fragmentu obszaru – gdzie

Wydaje mi się, że rolą sektora
publicznego, nawet nie samego
miasta, ale też państwa, jest
przygotowanie warunków
i wychowania społeczności
lokalnych do partycypacji.
wiemy, że droga może różnie przebiegać. Może
mieć różną skalę, charakter, itd. Wiązać z nią się
też mogą różne potrzeby i interesy mieszkańców. Oczywiście fizycznie nikt nie będzie
przez nich tej drogi projektował, bo nie mają oni
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odpowiedniej wiedzy czy uprawnień. Nikt nie
będzie ich też prosił o to, by fizycznie uchwalili
plan zagospodarowania tę drogę regulujący, ale
można w trakcie procesu partycypacyjnego wypracować założenia do finalnego opracowania.
To finalne opracowanie musi oczywiście przejść
już drogę przewidzianą ustawą.
Myślę, że istnieje także tendencja do zawłaszczania procesu partycypacyjnego przez lokalnych liderów. Taka tendencja też jednak może
oznaczać „wylanie dziecka z kąpielą”.

[...] pamiętajmy, że gmina z definicji
jest wspólnotą mieszkańców,
która raz na cztery lata wyłania
władze lokalne. Władze
gminy nie są więc podmiotem
samodzielnym, niezależnym
od mieszkańców. Prezydent
miasta, rada miasta, wójt gminy
są emanacją społeczności lokalnej,
są ich reprezentacją.

Skoro już mówimy o procesie decyzyjnym
w planowaniu przestrzennym – czy jest możliwe wyznaczenie jednoznacznej granicy decyzyjności społeczności lokalnej? Ile „należy
się” władzy publicznej, a ile społeczeństwu?
Nie jest to do końca do ustalenia, w każdym
przypadku będzie to wyglądać troszeczkę inaczej. Ta granica zależy też od tego, z jakim problemem mamy do czynienia. Inaczej będzie wyglądał proces partycypacyjny, kiedy mamy
silnego właściciela terenu, a inaczej, kiedy
mamy do czynienia z sytuacją, gdzie występują
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mieszkańcy kontra władze miasta, jeszcze inaczej przy całkowitej bierności władzy. Nie ma
więc czegoś takiego jak jednoznaczne granice
w tym przypadku.
Na pewno ważne jest jednak to, by każdy z partnerów znał swoje prawa i obowiązki. To do
władz miejskich należy przygotowanie formalnych dokumentów planistycznych, podejmowanie finalnych decyzji, ale też branie pod uwagę
zdania społeczności lokalnej w danej kwestii.
A co z odpowiedzialnością? Uprawnienie
do czegoś nie powinno się łączyć z odpowiedzialnością?
Nie do końca się z tym zgodzę. Po pierwsze pamiętajmy, że gmina z definicji jest wspólnotą
mieszkańców, która raz na cztery lata wyłania
władze lokalne. Władze gminy nie są więc podmiotem samodzielnym, niezależnym od mieszkańców. Prezydent miasta, rada miasta, wójt
gminy są emanacją społeczności lokalnej, są
ich reprezentacją. Mają więc rolę służebną wobec społeczności lokalnej. Bardzo często jednak
w dyskusjach o partycypacji się o tym zapomina, traktując władze miasta jako niezależny podmiot, który jest poza społecznością. Jest to także ustalone konstytucyjnie. Praktyka jednak
poszła w swoją stronę, władza ma zwykle tendencję do alienacji.
Po drugie jednak, faktycznie bardzo często jest
tak, że chcemy dyskutować, nie mając świadomości konsekwencji różnego rodzaju wypowiedzi. Skuteczna partycypacja powinna więc
składać się z dwóch elementów: najpierw zaproszenia do dyskusji i uwzględnienia stanowiska wszystkich zainteresowanych, ale potem –
procesu już profesjonalnego planowania, gdzie
analizuje się wszelkie propozycje pod kątem ich
możliwości zastosowania, wdrożenia, obudowania przepisami.

Między Bogiem a prawdą: czy sensowna
partycypacja, sensowna – tj. taka, która reprezentuje powszechny interes społeczny,
na tyle na ile powinien on być uwzględniony
w procesie planowania przestrzennego, jest
możliwa przy dzisiejszym stanie zaangażowania i wiedzy obywateli?
Oczywiście, że tak. Poza tym pragnę podkreślić,
że to niekoniecznie jest tak, że społeczności lokalne chcą zastępować specjalistów. Od tego
mają wójta, burmistrza czy prezydenta, aby podejmował za nie trudne decyzje, niemniej chcą
mieć na te decyzje wpływ. Nie chodzi więc o to,
by pani Kasia z panią Ewą zabrały się do projektowania drogi czy nowej fabryki, która ma gdzieś
tam powstać, ale by głos społeczny został wysłuchany.

rodzaju aktywistom, kompletnie odpuszczając
profesjonalną debatę na ten temat. A tymczasem to głos specjalistów był tu potrzebny.
Zresztą zobaczmy rezultaty: po zbudowaniu tejże ulicy protesty ucichły, z wyjątkiem jednego
jej fragmentu nie budzi ona emocji. Mieliśmy
więc do czynienia ze szczególnym przykładem
„zawłaszczenia debaty” przez osoby uzurpujące
sobie prawo do posiadania wyłącznej „mądrości” na ten temat.
Mam nadzieję że stanie się to punktem wyjścia
do lepszej jakości dyskusji o przyszłości naszych miast i bardziej rozwiniętych procesów
partycypacyjnych, angażujących partnersko
i odpowiedzialnie wszystkich uczestników dyskursu publicznego.

Czy proces planowania partycypacyjnego –
nawet w najbardziej rozwiniętej formie – jest
w stanie zastąpić pracę urbanisty?
Nie. Za to proces planowania partycypacyjnego
jest częścią pracy urbanisty. Urbanista powinien
wiedzieć, co to takiego jest partycypacja, potrafić się nią posługiwać, znać jej miejsce w całym
procesie, potrafić współpracować ze społecznością lokalną, powiedzieć, które społeczne pomysły mają, a które nie mają sensu.
Możemy przykładowo wyobrazić sobie proces
partycypacji, w którym pojawia się propozycja,
by Młode Miasto pokrywała łąka z mleczami.
Fantastyczny pomysł, tyle że trzeba go oznajmić
prezydentowi, właścicielowi terenu i innym zainteresowanym podmiotom. Czy to jest najwłaściwszy sposób zagospodarowania tej przestrzeni? Niekoniecznie. Cała dyskusja, która się
ostatnio przetoczyła na temat właśnie Młodego
Miasta, łącznie z dyskusjami dotyczącymi Nowej Wałowej, jest najlepszym przykładem tego,
jak pozwolono sobie wejść na głowę różnego
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Wywiad z Wiesławem Bielawskim
Rozmawiali: Rafał Gajewski i Tomasz Sokołów

W poszukiwaniu optymalnego
modelu partycypacji

Tomasz Sokołów: Czy aktualnie obowiązujące formy partycypacji społecznej w procesie
planowania przestrzennego są wystarczające?
Na to pytanie nigdy nie uda się odpowiedzieć
w sposób satysfakcjonujący wszystkie strony.
Osoby, po których myśli nie rozstrzygnięto danego problemu, zawsze będą twierdziły, że te formy
są niewystarczające. Pojawia się więc pytanie:
jakie one powinny być? Podstawowa kwestia
dotyczy tego, czym partycypacja w ogóle jest.
W mniemaniu tych, którzy wiele o tej partycypacji mówią i wskazują, że obywateli się nie słucha, jest to nic innego jak sposób prowadzenia
rządów bezpośrednich, demokracja bezpośrednia. A myślę, że nie o taki model demokracji
w demokratycznym państwie prawa chodzi.
Natomiast w procedurze, o której my mówimy –
tj. w procedurze planowania przestrzennego,
mamy do czynienia z partycypacją, która przybiera postać kontroli społecznej. Czyli: upublicznia się temat, mówi się o nim głośno, nie podejmuje się decyzji w zaciszu gabinetu, wszyscy
o sprawie wiedzą.
Czasami finalna decyzja odbiega od woli tych
aktywnych mieszkańców, ale proszę też pamiętać, że aktywiści często uzurpują sobie prawo do
bycia reprezentantem społeczeństwa. Ja się pytam w takim razie, kogo przedstawicielami są
radni? W końcu w Polsce obowiązuje system
przedstawicielski sprawowania władzy.
TS: Czy więc ta kontrola to wystarczająca
forma sprawowania władztwa społecznego?
Czemu nie nadzór w takim razie?
Co to znaczy „nadzór”? Że ktoś będzie się ustosunkowywał do podjętych decyzji? Z jakiego
punktu widzenia?



zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki przestrzennej
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TS: Ze społecznego punktu widzenia. To że
dziś obywatel może złożyć wniosek czy się
skonsultować z władzą, nie znaczy, że on zostanie uwzględniony.
Istota problemu polega na tym, że administracja
publiczna – w systemie przedstawicielskim –
musi podejmować trudne decyzje, które są bardziej istotne z punktu widzenia długofalowego
interesu stanu, wszystkich obywateli, a nie tylko
z punktu widzenia określonej grupy obywateli,
która jest aktywna w danym momencie.
Z praktyki wiadomo, że często „partycypacja”
polega na powieleniu jednego wniosku czterysta
razy i podpisaniu go przez różne osoby. W rozstrzygnięciu miasto odnosi się do jednej kwestii,
a i tak mówi się, że czterysta wniosków nie zostało uwzględnionych…
Rafał Gajewski: Jak pokazują różne badania
około dziesięć procent mieszkańców gminy czy
miasta jest zainteresowanych partycypacją,
jest aktywnych. Czy rolą miasta nie powinno
być dotarcie do reszty mieszkańców, próbowanie włączać ich w proces partycypacji?
Oczywiście, że tak. I się dzieje, bo czymże są
rady dzielnic? Mówiło się, że mają być tymi, którzy są najbliżej ludzi i mają być ich głosem.
Gdańsku mamy całą ponadustawową procedurę konsultacyjną z radami dzielnic dotyczącą
projektów uchwał o przystąpieniu do planu. Teraz się mówi, że to niewystarczające. Z kim innym mamy uzgadniać takie sprawy? Z panem X
i panią Y?
TS: Czy wpływ rad dzielnic i innych instytucji
– chociażby projektu Strategia Rozwoju Gdańska 2030 – nie są raczej fasadowe? Ten wpływ
społeczeństwa, decyzją władzy, może być zawsze ukrócony.
Ale ta administracja publiczna ma mandat do
sprawowania władzy. Jak to można sobie inaczej
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wyobrazić? W innym przypadku idziemy w kierunku demokracji bezpośredniej.
Jeszcze raz powtarzam – powszechne jest mylenie partycypacji społecznej z bezpośrednim
wpływem na decyzję. A tyleż tego wpływu, co
odpowiedzialności. Bardzo wygodnie jest głosować z tylnego fotela i nie ponosić żadnych konsekwencji.
Administracja publiczna musi te decyzje podejmować i brać za to odpowiedzialność, a czas
dyskusji kiedyś się kończy.
TS: Czyli ten stan rzeczy, który teraz obowiązuje, jest stanem dobrym?
Nie mówię, że jest dobry. Dostrzegam jednak
inny problem – małej aktywności społecznej.
Mamy tak naprawdę do czynienia z olbrzymią
rzeszą obojętnych, ale pozytywnie nastawionych, obywateli. My wszyscy jesteśmy ofiarami
tych pozytywnie nastawionych, którzy zgadzają
się na wszystko. Widać to szczególnie przy wyborach i ich frekwencji, kiedy ci ludzie mówią,
że zgadzają się na wszystko, że inni wybiorą za
nich. Proszę też pamiętać, że my, jako miasto,
bardzo dużo robimy w celu aktywizacji mieszkańców. W dzielnicach odbywają się konsultacje
na etapie przystąpienia do planu zagospodarowania, w trakcie projektowania są debaty publiczne.
Pamiętam, jak na początku XXI wieku, interpretując zapis ustawowy o tym, że powinno się zawiadamiać społeczeństwo „w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie”, wszyscy mówili, że
„tablica ogłoszeń to za mało”, „gazeta to za
mało”, „dlaczego nie przez Internet?” Zaczęliśmy więc zawiadamiać przez Internet, to pojawiły się głosy, że „nie każdy ma Internet”... Problem polega tak naprawdę na rzeczywistym,
małym zaangażowaniu większości. Są aktywiści,
którzy nadają ton pewnej dyskusji – czy on jest
właściwy, czy nie, trzeba brać go pod uwagę.

Proszę też pamiętać, że jakiekolwiek by te uwagi
nie były, są szczegółowo badane – choćby
z uwagi na ostrożność procesową. Wszystkie
są dokładnie czytane, analizowane i każda odpowiedź jest odpowiednio przygotowywana.
Co więcej, wiele uwag jest w ogóle nie związana ze sferą planowania przestrzennego, bo dotyczą samego procesu inwestycyjnego, dziury
w chodniku czy krzywego krawężnika.
Ustawa o planowaniu mówi wyraźnie, co się
uwzględnia przy podejmowaniu decyzji – a jest
to i prawo własności, i interes publiczny. Procedura sporządzenia planu polega na ważeniu tych
interesów. Interes publiczny natomiast nie powinien być utożsamiany wyłącznie z grupą określonych osób, która głośno krzyczy.
RG: Dotykamy tutaj problemu braku elementarnej wiedzy mieszkańców odnośnie kształtu
procedury planistycznej. Jak w długofalowej
perspektywie kształtować świadomość społeczną, świadomość tego, że moje podwórko
jest częścią miasta?
Robimy w tym zakresie bardzo dużo. Wydaliśmy podręcznik partycypacyjny, przewodnik po
przestrzeniach publicznych, wchodzimy w cykl
warsztatów w poszczególnych dzielnicach na
temat tych przestrzeni – jak je kształtować, co
z nimi robić. Chociaż to też jest często trudność
natury inwestycyjnej, a nie planistycznej. Proszę
pamiętać, że podstawowym problemem – co
się wyraźnie ujawniło w dyskusji o Targu Węglowym – jest nierozróżnianie sfery planistycznej,
która przesądza o przeznaczeniu od bieżącego
użytkowania. Powodem kontrowersji wokół Targu nie był problem planistyczny, bo zarówno
formy jego wykorzystania zaproponowane przez
ludzi jak i funkcja parkowania są z punktu widzenia planistycznego dopuszczalne i możliwe.
Kwestia dotyczyła bieżącego użytkowania.
Zresztą wykorzystaliśmy ten teren zgodnie
z wolą i pomysłem Instytutu Kultury Miejskiej,

ale Targ pełni też od czasu do czasu funkcję parkingu.
TS: Jakbyśmy mieli zidentyfikować największego wroga partycypacji społecznej, to byłoby to samo społeczeństwo. Czy miasto nie
miałoby sobie nic do zarzucenia?
Czemu próbuje pan przedstawić miasto jako
wroga społeczeństwa? Miasto nim nie jest. Ciągle mamy bardzo niski poziom aktywności społecznej, ale to będzie się zmieniać, mam nadzieję. Mnie się wydaje, że problem leży głębiej:
w szeroko pojmowanej edukacji – że warto się
angażować, warto śledzić działania samorządu,
warto korzystać z dostępnych mechanizmów
i kontrolować. Trzeba jednak pamiętać, że i tak
w którymś momencie administracja publiczna,
która ponosi odpowiedzialność za swoje decyzje, będzie stała przed koniecznością podjęcia
konkretnej decyzji.
Zawsze też można powiedzieć, że da się zrobić
więcej. Jednak każda doba ma 24 godziny, pula
pieniędzy też jest ograniczona itd. Proszę też
zwrócić uwagę, że wszelkie miejskie warsztaty
odbywają się w godzinach popołudniowych, bo
uczestniczą w nich ludzie, którzy pracują. Ostatnio zorganizowaliśmy spotkanie na temat estetyzacji przestrzeni publicznej i treściach reklamowych, współpracujemy teraz z mieszkańcami
ulicy Szerokiej, Ogarnej, odbyła się debata dotycząca tzw. wysepki we Wrzeszczu. I jeszcze
istotna sprawa, o której też nie można zapominać: wśród partycypantów znajdują się czasem
osoby, które wykorzystują takie czy inne narzędzia do własnych celów i interesów.
Niestety, sfera planowania przestrzennego jest
sferą konfliktów, które są permanentne. Tylko
nie należy na to patrzeć jako na coś skandalizującego, ale wręcz przeciwnie – to coś zupełnie
naturalnego. To jest po prostu ważenie pewnych
interesów, które są różne.
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TS: Jak w demokracji.

I co z tym zrobimy? Nie zbudujemy? A jak się
będziemy przemieszczać?

Dokładnie.

TS: A z punktu widzenia ustawodawstwa –
dzisiejsze rozwiązania dotyczące partycypacji
wydają się sensowne?

RG: Czy można powiedzieć, że partycypacja
społeczna utrudnia sprawne administrowanie?
Nie, absolutnie nie! Zawsze trzeba szukać jak
największego poparcia dla poszczególnych rozwiązań, ale jeszcze raz powtarzam – nie zawsze
je się znajdzie. Na tym polega właśnie różnica
między systemem bezpośrednim a przedstawicielskim sprawowania władzy.
Natomiast na pewno nie można powiedzieć, że
partycypacja przeszkadza. Dla nas jest to proces
naturalny i nie dziwi, że ludzie czasem oburzają
się czy protestują. Niestety, media potrafią niejednokrotnie ten naturalny proces wykorzystywać do podsycania emocji i konfliktów, a takie
działania nie pomagają w osiągnięciu konsensusu czy zrozumienia. Ale fakt, że ludzie zgłaszają
swoje wątpliwości, mają prawo do swojego głosu, nie jest absolutnie niczym utrudniającym.
Bez wątpienia naszym obowiązkiem jest wsłuchiwać się w te głosy i rozstrzyganie, czy jest po
ich stronie racja, czy nie. Jeśli jest – przyznajemy tę rację. Nic nie dzieje się zakulisowo – i to
jest istotą partycypacji. Ludzie mają wgląd
w każdy etap procesu.
Zauważmy, że plany zagospodarowania przestrzennego wykłada się wielokrotnie. Po pierwszym wyłożeniu – jak wpływają uwagi i my je
uwzględniamy – plan wykładany jest ponownie.
Ostatecznie, na koniec mamy część uwag, których już się nie da uwzględnić na danym etapie.
Oczywiście, nikt już nie pamięta tego procesu
poprzedzającego, a jedynie zwraca uwagę na te
wnioski nieuwzględnione. Poza tym często to się
odbywa na zasadzie, o której już wspominałem:
jeden wniosek powielony czterysta razy i podpisany przez mieszkańców.
RG: Chciałbym się cofnąć o krok, tj. do momentu sprzed formalnego wszczęcia procesu
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To jest pytanie o dalszy kierunek zmian prawnych, czyli np. jak daleko ma być posunięta
partycypacja? W którym momencie ta partycypacja wyczerpuje znamiona pełnej demokracji?
Dla mnie, jako osoby która zajmuje się partycypacją zawodowo przez lata, wiadomym
jest fakt, że sfera planowania jest sferą permanentnych konfliktów. Z tym, że – jak już wspomniałem – nie postrzegam tego w kategoriach
skandalu, jak często próbuje się to przedstawiać, tylko w kategoriach różnicy interesów,
które trzeba w tej procedurze wyważyć.

sporządzania miejscowych planów i studiów
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego. Chodzi o to, że zgodnie z art.
5a ustawy o samorządzie gminnym z mieszkańcami gminy mogą być przeprowadzane
konsultacje zawsze, w ważnych dla gminy
sprawach...
Zgadza się, tylko jak pan sobie wyobraża tak bogatą materię, jaką jest studium uwarunkowań,
ustalić w formie konsultacji? Model konsultacji
świetnie się sprawdza w sytuacji zero-jedynkowej, dotyczącej prostych rozstrzygnięć. A tutaj
mamy materię znacznie bardziej skomplikowaną.
Oczywiście można pójść na łatwiznę i orzec: „ta
droga w tym miejscu nie jest potrzebna”
i jeszcze wskazać na wynik konsultacji, mówiąc:
„ludzie tak orzekli”. I mieć to z głowy. Ale z punktu

widzenia racji stanu, trzeba zadać sobie pytanie,
czy to ma sens.
RG: Bardziej mi chodziło o miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. Zdaję sobie sprawę, że studium porusza materię skomplikowaną, złożoną, którą ciężko konsultować.
Miejscowy plan ma równie skomplikowaną materię.
RG: Również, ale dotyczy mniejszego obszaru.
Co nie znaczy, że jest to prostsze. Załóżmy, że
mamy przeprowadzić przez dany obszar drogę:
z punktu A do punktu B, które są rozmieszczone
na granicach tego obszaru. I teraz ludzie orzekają, że ta droga nie jest im potrzebna, bo „czemu
obok mojego domu ma znajdować się jezdnia”.

I to nie jest tak, że racja jest zawsze po stronie
jednych. Chodzi o to, by stworzyć optymalny
system rozwiązań planistycznych. Nie ma sensu sporządzać planów, które następnie na lata
odłoży się na półkę.
TS: Czy pan, jako urzędnik, czuje presję,
nawoływanie, lub chociażby zmianę podejścia społecznego, która wskazywałaby na coraz większą chęć społeczeństwa do wpływania na proces planistyczny?
Moim pragnieniem jest, by mieszkańcy angażowali się w jak największym zakresie, bo wolę
mieć przekonanie, że mamy do czynienia z decyzją czy poglądem artykułowanym przez rzeczywistą większość, a nie tych, którzy tylko
najgłośniej krzyczą. A im większe zaangażowanie, tym większe zrozumienie trudnego procesu
planistycznego i jego ograniczeń.
METROPOLITAN NR 4(2)/2015
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Jakub H. Szlachetko

Konsultacyjne formy udziału
społeczenstwa w planowaniu
przestrzennym
1

Planowanie przestrzenne jest ważne, tyle co skomplikowane. Ważne, gdyż jego rezultaty w dużej mierze
przesądzają o jakości życia człowieka. W końcu zależy ono m.in. od lokalizacji obiektów infrastruktury
technicznej czy społecznej. Skomplikowane, gdyż w ramach tego procesu ścierają się różne interesy
i wartości, a organ planistyczny powinien je zważyć i w odpowiednim zakresie uwzględnić. Temu też
służą takie instytucje prawne jak: (1) dyskusja publiczna, (2) konsultacje społeczne, o których mowa
w niniejszym opracowaniu.
WPROWADZENIE
Organy administracji publicznej zaspokajają różnorodne potrzeby społeczne. Tworzą, a przynajmniej
odpowiadają za tworzenie infrastruktury technicznej
i społecznej. Bezpośrednio lub za pośrednictwem innych jednostek organizacyjnych świadczą usługi różnego typu, w tym edukacyjne, medyczne, kulturowe.
Dbają o ochronę życia i zdrowia, a także o bezpieczeństwo i porządek publiczny. Warto jednak zauważyć, że realizacja powyższych – i wielu innych – zadań publicznych jest zależna od funkcji planistycznej,
również pozostającej po stronie organów administracji publicznej.
Funkcja planistyczna ma więc charakter pierwotny,
powinna poprzedzać wszelkie inne działania tak organów administracji publicznej, jak i innych podmiotów prawa. Najogólniej rzecz ujmując – jakość życia


1

człowieka, a tą przecież determinuje możliwość korzystania z usług świadczonych przez organy administracji publicznej i jej inne jednostki organizacyjne
(np. transport zbiorowy, edukacja publiczna, opieka
zdrowotna, pomoc społeczna) gwarantuje jedynie
prawidłowa planistyka. Zarówno społeczno-gospodarcza, jak i przestrzenna.
Planowanie przestrzenne powinno być więc otwarte
dla społeczeństwa. Artykulacja oczekiwań i potrzeb
przez mieszkańców, ruchy społeczne czy organizacje pozarządowe w ramach planowania przestrzennego ma znaczenie przy realizacji innych, wspomnianych już zadań publicznych. Któż bowiem zna lepiej
realia, niż wskazane podmioty. Tylko one mogą dostarczyć organom administracji publicznej informacji
niezbędnych tak do planowania, jak i podejmowania
działań zmierzających do jego realizacji.

Planowanie przestrzenne to pojęcie zbiorowe, obejmujące tryby realizacji różnych kompetencji planistycznych przez organy administracji publicznej
i inne podmioty prawa. Niewątpliwie największą doniosłością w tym zakresie odznaczają się proces
sporządzania i uchwalania studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (zwanego dalej: s.u.k.z.p.) oraz proces sporządzania i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (zwanych dalej: m.p.z.p.).

 iniejszy artykuł stanowi podsumowanie projektu badawczego pt.: „Więcej dialogu w planowaniu przestrzennym” realizowanego
N
przez Instytut Metropolitalny (www.im.edu.pl) i współfinansowanego ze środków Miasta Gdańska. W projekcie uczestniczyli: Jakub
H. Szlachetko (koordynator projektu), Adam Bochentyn, Rafał Gajewski, Karol Ważny, Przemysław Wróbel, Piotr Żelaznowski.
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UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W PLANOWANIU
PRZESTRZENNYM
Planowanie przestrzenne jest przedmiotem regulacji
u.p.z.p. W obowiązującym porządku prawnym pojawiają się jednak również inne akty, które odnoszą się
do planowania przestrzennego. To jednak u.p.z.p.
pełni zasadniczą funkcję normując konstrukcję systemu planowania przestrzennego, wyznaczając organy planistyczne i wyposażając je w kompetencje,
a także określając tryby realizacji tych kompetencji –
proces planistyczny.

 rzewodniczący Rady Instytutu Metropolitalnego (www.im.edu.pl), asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa
P
i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
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Analiza obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym2 (zwanej dalej: u.p.z.p.), ale także ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym3 (zwanej dalej: u.s.g.) prowadzi do wniosku, że tak jest. Przepisy prawa przewidują wiele prawnych form udziału społeczeństwa
w planowaniu przestrzennym.

Procesy sporządzania i uchwalania s.u.k.z.p. oraz
m.p.z.p. - znajdująca się w przepisach z art. 11 i art.
17 u.p.z.p. - są sformalizowane. Prawodawca w sposób szczegółowych określił kolejne fazy tych procesów, ich sekwencję i strukturę. Natomiast istotną –
gdyż dopełniającą – rolę odegrało orzecznictwo
sądów administracyjnych. Te sformalizowane procesy – objęte wspólnym terminem planowania przestrzennego – uwzględniają również udział społeczeństwa. Przepisy przewidują kilka prawnych form
udziału różnych podmiotów prawa usytuowanych
poza systemem administracji publicznej zarówno
w procesie sporządzania i uchwalania s.u.k.z.p., jak
i m.p.z.p. Do wspomnianych form należą: (1) komisje urbanistyczno-architektoniczne, (2) wnioski i uwagi oraz (3) dyskusje publiczne.
Jak wskazuje Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Warszawie: „powyższe dowodzi, iż procedura planistyczna jest otwarta dla społeczeństwa, w tym
więc i podmiotów, których dotyczą ustalenia planistyczne, jawna, dająca możliwość zgłaszania własnych postulatów, wątpliwości, wariantów rozwiązań. Ogólnie mówiąc dająca zainteresowanej
jednostce możliwość wpływania na ustalenia (kształt)
planu”4. I dalej konstatuje: „celem instytucji umożliwiających udział czynnika społecznego (…) w procedurze planistycznej jest zmniejszenie stopnia dolegliwości i utrudnień wynikających z ustaleń planu,
w tym zbędnej ingerencji w prawo własności (użytkowania wieczystego)”5.

2

Dz. U. z 2012 r. Poz. 647.

3

Dz. U. z 2013 r. Poz. 594.

4

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2007 r., IV SA/Wa 758/07, LEX nr 341365.

5

Ibidem.
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Cechą wspólną wszystkich form udziału społeczeństwa w planowaniu przestrzennym jest to, że nie
mają charakteru wiążącego. Podmioty spoza systemu administracji publicznej mają możliwość wyrażenia swoich interesów, preferencji. Przybierają one
postać opinii różniących się zasadniczo trybem
wyartykułowania. Wnioski i uwagi przybierają przede
wszystkim postać pisemną, ewentualnie elektroniczną. Opinie wygłaszane w toku dyskusji publicznych,
czy innych postaci rodzajowych konsultacji, mają
zazwyczaj formę ustną, choć protokołowaną. Organ
planistyczny, sporządzający s.u.k.z.p. lub m.p.z.p.,
może je uwzględniać, ale nie musi tego czynić. Jest
w tym zakresie samodzielny i sam rozstrzyga zasadność modyfikacji aktów planistycznych w oparciu
o wyniki tzw. partycypacji społecznej.
DYSKUSJA PUBLICZNA
Wśród prawnych form udziału społeczeństwa w procesie sporządzania i uchwalania projektów s.u.k.z.p.
oraz m.p.z.p. wymienia się, za art. 11 pkt. 10 oraz
art. 17 pkt. 9 u.p.z.p., dyskusję publiczną. Jednocześnie warto podkreślić, że jedynie przytoczone przepisy posługują się wskazanym terminem. Żaden inny
przepis prawa – ani u.p.z.p., ani innej ustawy –
go nie zna. Tym samym należy ustalić, co miał prawodawca na myśli stanowiąc akurat o dyskusji publicznej, a nie np. o konsultacjach społecznych.
Odpowiedź na tak postawione pytanie powinna
w szczególności wskazać: (1) jakie są różnice pomiędzy konstrukcją prawną dyskusji publicznej
a konstrukcją konsultacji społecznych, a w tym (2)
jakie podmioty mogą brać w nich udział (zakres podmiotowy), (3) jakie sprawy mogą być ich przedmiotem (zakres przedmiotowy), (4) w jakim sposób powinny przebiegać (zakres i tryb przeprowadzania).

Skoro prawodawca posłużył się terminem dyskusja
publiczna, zaniechując jednocześnie – nie istotne czy
intencjonalnie, czy też nie – jej prawnej regulacji,
to znaczy, że należy sięgnąć do innych źródeł wiedzy,
które mogą mieć dla jego treści znaczenie. Szczególnie pomocnicze jest orzecznictwo sądów administracyjnych, odgrywające znaczną funkcję w dookreślaniu prawnej regulacji procesu sporządzania
i uchwalania projektów s.u.k.z.p. oraz m.p.z.p. Wcześniej jednak warto się odwołać do źródłosłowu.
W języku powszechnym każde ze słów składających
się na tę konstrukcję leksykalną ma określone znaczenie. Samo słowo „dyskusja” oznacza: „wymianę
poglądów (ustną lub pisemną) na jakiś temat, wspólne roztrząsanie jakiegoś zagadnienia; dysputę”6, zaś
kwantyfikator „publiczna” oznacza, że powinna być
ona „dostępna, przeznaczona dla wszystkich, odnosząca się do ogółu ludzi, do całego społeczeństwa
(…); powszechna, ogólna, społeczna”7, czy „odbywająca się z udziałem publiczności w miejscu publicznym; jawna, oficjalna”8. Problem tkwi jednak
w tym, że – w języku powszechnym – w podobny
sposób można byłoby traktować konsultacje społeczne, które polegają na „udzielaniu porad”, „zasięganiu opinii”, „doradzaniu w jakiś sprawach”.
Wydaje się, że racjonalną tezą jest uznanie dyskusji
publicznej za postać rodzajową konsultacji społecznych. Konsultacje społeczne mają więc znacznie
szerszy zakres desygnatów, obejmując różne prawne
formy udziału społeczeństwa w realizacji zadań organów (podmiotów) administracji publicznej, w tym
konsultacje z art. 5a u.s.g., art. 3d ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (zwanej dalej: u.s.p.)9, art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie województwa (zwanej dalej:
u.s.w.)10 oraz dyskusję publiczną z art. 11 pkt. 10

6

B. Dunaj (red.), Popularny słownik języka polskiego, Warszawa 2000, s. 115.

7

Ibidem, s. 572.

8

Ibidem.

9

Dz. U. z 2013 r. Poz. 595.

10

Dz. U. z 2013 r. Poz. 596.
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i art. 17 pkt. 9 u.p.z.p., a także inne – pod względem
metodologicznym – formy (np. wysłuchanie publiczne, panele dyskusyjne, sądy obywatelskie).
Dyskusja publiczna jest postacią rodzajową konsultacji społecznych wyróżniającą się niektórymi cechami konstrukcyjnymi, a w szczególności zasadami i trybem przeprowadzania. Jednakże i ta kwestia
budzi – tak w doktrynie prawa administracyjnego,
jak i w orzecznictwie sądów administracyjnych –
liczne rozbieżności i wątpliwości. Generalnie rzecz
ujmując wykształciły się dwa zasadnicze stanowiska:
(1) zawężające – utożsamiające dyskusję publiczną
jedynie z ustną wymianą opinii podczas spotkania
otwartego; warunkiem jest więc jedność czasu
i miejsca jej uczestników, (2) rozszerzająca – traktująca dyskusję publiczną szerzej i obejmująca nią zarówno ustną, jak i pisemną wymianę opinii.
Głos w debacie nad konstrukcją prawną dyskusji publicznej zabrał również Naczelny Sąd Administracyjny stwierdzając, że: „forma dyskusji publicznej (…)
zależy od jej organizatora, to jest wójta (burmistrza,
prezydenta miasta). Wójt ma swobodę w tym zakresie, przy czym musi zachować warunek, aby dyskusja była publiczna, czyli nie ograniczała możliwości
wypowiedzi zainteresowanych podmiotów”11. Kontrowersje wzbudza dalsza część orzeczenia: „mogą
to być otwarte spotkania, publikacja wypowiedzi
w prasie”12. Wprawdzie literalne podejście do terminu dyskusja publiczna karze traktować ją szeroko –
jako m.in. spotkania otwarte i publikacja wypowiedzi

w prasie – to jednak pojawiają się argumenty optujące za innym, węższym podejściem.
Przede wszystkim przyjęcie stanowiska rozszerzającego prowadzi do sytuacji, w której minimalizuje się
istotę dyskusji publicznej. Ten sam Naczelny Sąd Administracyjny uznał bowiem, że: „istotą „dyskusji
publicznej” jest to, że podmioty w niej uczestniczące
wypowiadają swoje opinie co do rozwiązań przyjętych w projekcie (…). Cechą „dyskusji publicznej”
jest zatem zamiar wysondowania opinii (poglądów,
stanowiska) określonych grup społecznych (wspólnoty samorządowej lub zainteresowanych środowisk)”13. W szczególności przeprowadzenie dyskusji
publicznej w formie publikacji wypowiedzi w prasie,
ale także przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej, może eliminować z kręgu potencjalnych uczestników różnorodne grupy społeczne, zainteresowane środowiska. Dlatego też, kierując się nie
tylko wykładnią literalną, ale również logiczną i celowościową (funkcjonalną), należałoby przyjąć, że
prawnie zdeterminowaną postacią dyskusji publicznej są spotkania otwarte ze wszystkimi potencjalnie
zainteresowanymi – a więc nie tylko mieszkańcami
danej gminy, a także innych14.
W literaturze przedmiotu pojawia się argument sprzyjający stanowisku zawężającemu, zgodnie z którym dyskusja publiczna powinna przybierać formę spotkań
otwartych, gdyż zgodnie z §12 pkt. 15 rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.
w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego15,
wydanego na podstawie art. 16 ust. 2 u.p.z.p., dys-

11

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 czerwca 2006 r., II OSK 277/06, LEX nr 266913.

12

Ibidem.

13

Ibidem.

14

Zdaniem Z. Niewiadomskiego podczas dyskusji publicznej „wypowiadać się mogą (…) zarówno mieszkańcy gminy, jak i osoby
w niej niezamieszkałe, przedstawiciele środowisk, osoby prawne przez swoich przedstawicieli oraz organy administracji publicznej
i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej przez swoich przedstawicieli” (Z. Niewiadomski, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, Warszawa 2011, s. 125). Co więcej, kategoria interesu prawnego nie ma w tym kontekście
żadnego znaczenia. Zawężenie kręgu podmiotów potencjalnie zainteresowanych udziałem w dyskusji publicznej jest niedopuszczalne i stanowi naruszenie prawa.

15

Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587.
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kusja publiczna jest czynnością planistyczną podlegającą utrwaleniu (udokumentowaniu) w postaci
protokołu, którego wzór stanowi załącznik do przedmiotowego rozporządzenia16. W myśl tej argumentacji rozporządzanie – a precyzyjniej rozporządzenie
wraz z załącznikiem – jest aktem przesądzającym
o formie dyskusji publicznej. Trudno się z tym poglądem w pełni zgodzić. Kierunek argumentacji i przyjęcie stanowiska zawężającego są słuszne, ale sposób
uzasadnienia błędny przede wszystkim dlatego, że
rozporządzenie – jako akt wykonawczy do ustawy –
nie może regulować spraw znajdujących się poza
zakresem upoważnienia. Upoważnienie ustawowe,
znajdujące się w art. 16 ust. 2 u.p.z.p., przewiduje,
że Minister Infrastruktury „określi, w drodze rozporządzenia, wymagany zakres projektu planu miejscowego w części tekstowej i graficznej, uwzględniając
w szczególności wymogi dotyczące materiałów planistycznych, skali opracowań kartograficznych, stosowanych oznaczeń, nazewnictwa, standardów oraz
sposobu dokumentowania prac planistycznych”.
Określenie formy dyskusji publicznej nie mieści się
w zakresie spraw regulowanych tym rozporządzeniem. Analogiczna sytuacja dotyczy projektu
s.u.k.z.p.
Tak więc dyskusja publiczna, w mojej ocenie, powinna przybierać formę spotkań otwartych. Jedynie ta
forma gwarantuje powszechną dostępność i społeczny charakter tej instytucji. Co jednak ważne,
przyjęcie takiego stanowiska nie ogranicza możliwości różnicowania dyskusji publicznej pod względem
metodologicznym.
Warto zwrócić uwagę również na to, że umiejscowienie dyskusji publicznej w procesie sporządzania projektów s.u.k.z.p. oraz m.p.z.p. - a ma ona ściśle
określone przepisami u.p.z.p. miejsce w tej sformalizowanej procedurze, oraz jej obligatoryjny charakter
– czego wyrazem są zarówno obowiązujące przepi16

sy, jak i orzecznictwo sądów administracyjnych,
powodują, że należy ją traktować nie tylko jako
„przesłankę materialną”, ale również „warunek formalny” planowania przestrzennego. Dyskusja publiczna jest „przesłanką materialną”, gdyż w jej toku
prezentowane są różne interesy i wartości, które
w mniejszym lub większym stopniu powinny zostać
uwzględnione w projekcie s.u.k.z.p. lub m.p.z.p., zaś
„warunkiem formalnym” dlatego, że jej brak lub
określona postać wadliwości prowadzą do objęcia
podjętego aktu sankcją stwierdzenia nieważności.
Jest to niewątpliwe wzmocnienie gwarancji udziału
społeczeństwa w planowaniu przestrzennym, co zapewne wynika z istoty i znaczenia tego procesu.
W tym kontekście, jako znacznie słabsze formy
udziału, należałoby wymienić choćby konsultacje
społeczne z art. 5a u.s.g., art. 3d u.s.p., art. 10a
u.s.w., które nie muszą mieć charakteru obligatoryjnego, a mogą mieć charakter fakultatywny, czy też
inne konsultacyjne formy udziału społeczeństwa
w realizacji zadań organów (podmiotów) administracji publicznej, które – jako działania faktyczne – nie
muszą mieć podstawy prawnej w postaci normy
kompetencyjnej. Tym samym ich przeprowadzanie
zależy jedynie od woli piastuna organu (podmiotu)
czy innego funkcjonariusza publicznego. Zwłaszcza
w tej ostatniej sytuacji udział społeczeństwa w realizacji zadań publicznych przedstawia się jako pozbawiony jakichkolwiek gwarancji prawnych, prawnie
niezabezpieczony.
KONSULTACJE SPOŁECZNE
Zgodnie z przyjętą tezą dyskusja publiczna jest postacią rodzajową konsultacji społecznych charakteryzującą się tym, że: (1) to przepisy u.p.z.p. przesądziły o jej umiejscowieniu w określonej fazie procesu
sporządzania i uchwalania projektów s.u.k.z.p. oraz
m.p.z.p., (2) ma obligatoryjny charakter, a tym

Por.: K. Rokicka, Konstrukcja dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, [w:] B. Dolnicki (red.), Partycypacja
społeczna w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2014, s. 603.
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samym jej brak lub określona postać wadliwości
może powodować objęcie podjętego aktu sankcją
nieważności, (3) przybiera formę spotkań otwartych,
które mogą się dodatkowo różnić podejściem metodologicznym. Jednakże nie jest to jedyna konsultacyjna forma udziału społeczeństwa w planowaniu
przestrzennym, choć jest to z pewnością forma najważniejsza i najpopularniejsza.
Na pytanie dotyczące tego, czy w planowaniu przestrzennym mogą mieć zastosowanie konsultacje
z art. 5a u.s.g. odpowiem twierdząco. Trzeba byłoby
tylko poczynić jedno zastrzeżenie – zastosowanie
wskazanych przepisów nie może ingerować w integralność procesu sporządzania i uchwalania projektów s.u.k.z.p. oraz m.p.z.p., a więc konsultacje społeczne należy umiejscowić tak, żeby nie zaburzyć
struktury i sekwencji czynności planistycznych uregulowanych w art. 11 oraz art. 17 u.p.z.p. Tym samym można je przeprowadzić przed formalnym
wszczęciem procesu sporządzania projektów tych
aktów planistycznych, a więc przed podjęciem przez
radę gminy stosownej uchwały.
Dodatkowo za przyjęciem powyższego stanowiska
przemawia wykładnia przepisu z art. 5a u.s.g. Zgodnie z jego treścią: „w wypadkach przewidzianych
ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy
mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy”. Zakres przedmiotowy
konsultacji społecznych został więc skonstruowany
za pomocą dwóch determinant: (1) wypadków przewidzianych ustawą oraz (2) innych spraw ważnych
dla gminy. Niewątpliwie sprawy z zakresu planowania przestrzennego mieszczą się w zakresie desygnatów zwrotu: „inne sprawy ważne dla gminy”.
Zdaniem M. Augustyniak: „pozostawienie przez ustawodawcę dyskrecjonalnego charakteru „spraw ważnych” władzom gminy powoduje, że utworzenie ich
katalogu będzie zróżnicowane w zależności od po-

trzeb i charakteru demograficzno-terytorialnego danej gminy. Ustawodawca pozostawił więc gminie
dużą swobodę we zakresie wyboru zagadnień, które
można poddać konsultacjom”17.
Organ gminy – a zasadniczo jej organ wykonawczy –
może więc przeprowadzić konsultacje na podstawie
art. 5a u.s.g. dotyczące spraw z zakresu planowania
przestrzennego. Jednakże ze względu na ich umiejscowienie poza uregulowanym w u.p.z.p. procesem
sporządzania i uchwalania projektów s.u.k.z.p. oraz
m.p.z.p. nie znajdą one oparcia na gotowym już projekcie aktu planistycznego, gdyż ten zostanie sporządzony dopiero w ramach sformalizowanej procedury
zainicjowanej przez radę gminy, a jedynie na innym
dokumencie, tj. studia, analizy, tezy – czy też inaczej
nazwanym dokumencie zawierającym koncepcję
urbanistyczną dla określonego obszaru.
Korzyścią wynikającą z użycia tego rozwiązania –
przeprowadzenia konsultacji poprzedzających proces sporządzania i uchwalania projektów s.u.k.z.p.
lub m.p.z.p. - jest możliwość skorzystania z różnych
pod względem metodologicznym form konsultacji.
Przepis z art. 5a u.s.g. nie zawiera żadnych ograniczeń, a zgodnie z ust. 2: „zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa
uchwała rady gminy”. Jak stanowi Trybunał Konstytucyjny: „zarówno wykładnia językowa, jak i systemowa art. 5a ustawy o samorządzie gminnym wskazuje na intencję ustawodawcy przypisania radzie
gminy kompetencji do określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji zarówno w przypadkach
konsultacji przewidzianych ustawą, jak i konsultacji
«fakultatywnych», przeprowadzanych w «innych
sprawach ważnych dla gminy»”19.
Praktyka pokazuje, że organy gminy wykorzystują
różne formy konsultacji. Analiza uchwał rad gmin
podejmowanych na podstawie art. 5a ust. 2 u.s.g.
zdecydowanie tego dowodzi. Wśród pojawiających

17

M. Augustyniak, Komentarz do art. 5a, [w:] B. Dolnicki (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2010, s. 89.

18

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 marca 2003 r., U 10/01, OTK-A 2003, nr 3, poz. 23.
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się form konsultacji przeprowadzanych w oparciu o art.
5a u.s.g. znajdują się m.in. następujące:

• głosowanie powszechne23;

• otwarte spotkania z mieszkańcami19;
•protokołowane otwarte spotkania z mieszkańcami20;
• dyskusje publiczne;
• wysłuchanie publiczne21;
• panele dyskusyjne;
• sądy obywatelskie22;

• korespondencja elektroniczną;

PODSUMOWANIE
24

• forum dyskusyjne na stronie internetowej ;
• konsultacje pisemne25;
• kurenda (obiegowy tryb konsultacji)26;
• ankiety konsultacyjne27 (karty z pytaniami)28;
• sondaże internetowe29;
• zespoły doradcze30.

19

Zob.: §4 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXI/119/12 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 września 2012 r. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kwidzyn (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2012 r., poz. 3058);
§8 pkt. 2 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/249/2013 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 27 marca 2013 r. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Bytów (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2013 r., poz. 2050).

20

Zob.: §7 ust. 1 pkt. 1 Uchwały Nr XIII.132.2011 Rady Miasta Ustka z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Ustka (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2011 r. Nr 170, poz. 3906).

21

Zob: §7 ust. 1 pkt. 2 Załącznika do Uchwały Nr XXXIV/493/09 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2009, Nr. 64, Poz. 1268).

22

Zob.: http://www.poznan.pl/mim/wiadmag/news/pierwszy-w-polsce-sad-obywatelski-zakonczony,48894.html, dostęp dnia:
05.05.2013.

23

Zob.: §1 ust. 2 pkt. 1 Załącznika do Uchwały Nr XXXI/298/2012 Rady Gminy Szemud z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Szemud (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2012 r., poz. 4580).

24

Zob.: §8 pkt. 4 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/249/2013 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 27 marca 2013 r. Zasady i tryb
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Bytów (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2013 r,
poz. 2050).

25

Zob.: §8 pkt. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/249/2013 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 27 marca 2013 r. Zasady i tryb
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Bytów (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2013 r.,
poz. 2050).

26

Zob.: §1 ust. 2 pkt. 2 Załącznika do Uchwały Nr XXXI/298/2012 Rady Gminy Szemud z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Szemud (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2012 r., poz. 4580).

27

Zob.: §4 ust. 1 pkt. 1 Uchwały Nr XXIII/161/12 Rady Gminy Karsin z dnia 29 października 2012 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Karsin (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2012 r., poz. 3539); §8 pkt. 3
Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/249/2013 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 27 marca 2013 r. Zasady i tryb przeprowadzania
konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Bytów (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2013 r, poz. 2050).

28

Zob.: §4 Uchwały Nr XXXV/751/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Gdańska w związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Łostowice rejon ulicy Michonia w mieście Gdańsku (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2013 r., poz. 1479); §3 Uchwały
Nr XXX/169/09 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 października 2009 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Dworek, Gmina Mikołajki Pomorskie (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2009 r. Nr 173, poz. 3394).

29

Zob.: §4 ust. 1 pkt. 4 Uchwały Nr XXVI/121/12 Rady Gminy Dziemiany z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dziemiany (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2012, poz. 2601); §7 ust. 1 pkt. 3
Uchwały Nr XIII.132.2011 Rady Miasta Ustka z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych na terenie Gminy Ustka (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2011 r. Nr 170, poz. 3906).

30

Zob.: §8 pkt. 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/249/2013 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 27 marca 2013 r. Zasady i tryb
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Bytów (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2013 r, poz.
2050); ust. 2 pkt. 11 lit. E Załącznika do Uchwały Nr XIX/177/2012 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 29 października 2012 r.
Procedura konsultacji społecznych (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2012 r., poz. 3747).
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Zgodnie z postawioną tezą obowiązujące przepisy prawa
w sposób wystarczający regulują tzw. partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym. Służy jej kilka instytucji, tj.: (1) komisje urbanistyczno-architektoniczne, (2)
wnioski i uwagi, a przede wszystkim (3) dyskusje publiczne i – jak podniesiono – inne postaci rodzajowe konsultacji
społecznych. Oczywiście przepisy u.p.z.p. nie są idealne
i należy nad nimi pracować. Wydaje się jednak, że krytyka
prawnych form udziału społeczeństwa w planowaniu
przestrzennym – często artykułowana w środowiskach
pozarządowych, ale również samorządowych – jest spowodowana brakiem umiejętności prowadzenia dialogu
publicznego, czy może idąc jeszcze dalej, niskim poziomem kultury społecznej.
Regulacja prawna nie jest środkiem do rozwiązywania
wszelakich problemów społecznych. Jest niezbędna, ale
jedynie do pewnej granicy, za którą czekają już tylko –
choć, co pokazuje praktyka, nie zawsze – kultura, praktyka, obyczaj.
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Karol Ważny, Piotr Maciaszek

Rola jednostek pomocniczych gminy
w procesie planowania
i zagospodarowania przestrzennego
Zasadą, która wyznacza charakter administracji publicznej w Polsce jest zasada decentralizacji. Zgodnie
z nią większość zadań administracji publicznej powinna być przekazywana na szczebel lokalny, któremu nada się samodzielność w wykonywaniu zadań
publicznych1. Zasada ta jest wprost wyrażona
w art. 15 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 kwietnia 1997 r. (dalej: Konstytucja RP)2,
lecz nabiera ona szczególnego znaczenia, kiedy weźmie się pod uwagę fakt, że w art. 163 Konstytucji RP
zawarto domniemanie kompetencji w zakresie wykonywania zadań publicznych dla samorządu terytorialnego. Samorząd terytorialny (na każdym szczeblu)
jest korporacją prawa publicznego, która obligatoryjnie zrzesza mieszkańców3. Oznacza to, że istotą decentralizacji administracji publicznej jest przybliżenie
i podporządkowanie administracji obywatelom, które

może być ograniczane tylko potrzebą ochrony dobra
wspólnego i udzielaniem pomocy poszczególnym
jednostkom4.
Podstawową jednostką samorządu jest gmina (art.
164 ust. 1 Konstytucji RP). Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(dalej: u.s.g.)5 podstawowym zadaniem gminy jest
zaspokajanie zbiorowych potrzeb, wśród których na
pierwszym miejscu zostają wymienione sprawy ładu
przestrzennego, gospodarki nieruchomościami oraz
ochrony środowiska i przyrody, a także gospodarki
wodnej (art. 7 ust. 1 pkt 1 u.s.g.). Szczegółowe zasady realizacji tego zadania publicznego są określone
w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: u.p.z.g.)6.
Szczególnym wyrazem decentralizacji administracji
publicznej połączonej ze zjawiskiem partycypacji



p rawnik-administratywista, asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, członek Zarządu Instytutu Metropolitalnego, Przewodniczącego Rady Dzielnicy Osowa.



d oktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, asystent sędziego, Członek Komitetu Doradczego Instytutu
Metropolitalnego.

społecznej jest obowiązek konsultacji projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tak z wymienionymi organami
administracji publicznej (kolejno art. 11 pkt 5 i 6 i art.
17 pkt 6 u.p.z.g.), jak i zainteresowanymi osobami
fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej (kolejno art. 11 pkt 10 i 11 oraz art. 17 pkt 9 i 11 u.p.z.g.).
Oznacza to, że w toku prac nad oboma aktami planistycznymi swoje zdanie wyrażają wyraźnie wymienione organy administracji publicznej, a mogą to
także zrobić wszyscy zainteresowani.
Jednym z problemów wynikających z tak sformułowanych przepisów jest status jednostek pomocniczych gminy w planowaniu przestrzennym. Przykładem wątpliwości z tym związanych jest pismo
Wojewody Pomorskiego z dnia 2 czerwca 2014 r.
o sygn. NK-III.40.40.20147, w którym Wojewoda,
korzystając z kompetencji z art. 91 ust. 4 u.s.g.,
wskazał, że § 15 ust. 1 pkt 11 i 12 statutów gdańskich dzielnic, z których wynika, że do właściwości
Rady Dzielnicy należy opiniowanie przez nie projektu
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz opiniowanie
projektów uchwał o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym teren Dzielnicy, jest
niezgodny z prawem. Uzasadnieniem dla takiego
stwierdzenia jest uznanie, że w art. 11 pkt 5 i 6 oraz
art. 17 pkt 6 u.p.z.g. jednostki pomocnicze gminy
nie zostały wymienione, a zatem powyższy przepis
jest niezgodny z prawem. Do argumentacji tej usto-

sunkowali się przedstawiciele Rady Dzielnicy
Wrzeszcz Górny, Rady Dzielnicy Osowa i Rady Dzielnicy Siedlce w piśmie z dnia 18 grudnia 2014 r.
o sygn. JK/RDWG/12/123/20148, w którym wskazali,
że art. 11 pkt 5 i 6 oraz art. 17 pkt 6 u.p.z.g. nie
odnoszą się w żaden sposób do projektów uchwał
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. W pozostałym
zakresie przekonywali natomiast, że umożliwienie
przeprowadzenie konsultacji na poziomie jednostek
pomocniczych gminy w okresie przed zbieraniem
opinii od ustawowo wyznaczonych organów administracji pozwoli na zwiększenie efektywności konsultacji i w konsekwencji zwiększy szanse na przekonanie projektantów do zmiany projektu w kierunku
pożądanym przez mieszkańców danego terenu.
Kazus ten z pewnością nie wyczerpuje rozważań
a temat możliwości udziału organów jednostek
pomocniczych gminy w konsultacjach dot. projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. W niniejszym
artykule postaramy się przedstawić propozycję rozstrzygnięcia tego sporu, analizując dotychczasowe
opinie przedstawiane w doktrynie prawa administracyjnego i orzecznictwie sądów administracyjnych.
Na początku można stwierdzić, że w judykaturze raczej utrwalony jest pogląd, że katalog podmiotów
administracji publicznej uprawniony do konsultowania projektów aktów zagospodarowania przestrzennego jest zamknięty, co uniemożliwia nadanie takiej
kompetencji organom jednostek pomocniczych gminy9. Jednocześnie trzeba zwrócić uwagę na 2 rzeczy.
Po pierwsze należy zauważyć, że sądy administra-

1

 . Krawczyk, Decentralizacja władzy publicznej [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny,
R
red. W. Szkrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2009, s. 129-131; K. Łokucijewski, Decentralizacja/centralizacja [w:]
Leksykon prawa administracyjnego, red. E. Bojanowski, K. Żukowski, Warszawa 2009, s. 42-45.

2

Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.

7

3

B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2012, s. 54;

Niepublikowane.

8

4

Por.: B. Dolnicki, Samorząd..., s. 55-58; H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2011, s. 27-45.

Niepublikowane.

9

5

Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 – j.t. z późn. zm.

6

Dz.U. z 2015 r., poz. 199 – j.t. z późn. zm.

Z ob.: wyrok WSA we Wrocławiu z 10 lipca 2013 r. III SA/Wr 423/13, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A69D082650 [dostęp:
16.02.2015]; wyrok WSA w Olsztynie z 29 września 2015 r. II SA/Ol 687/15, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/237FCBDDD1
[dostęp: 16.02.2015].
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cyjne dokonywały jedynie wykładni literalnej prawa,
nie próbując rozważyć takich zagadnień, jak cel określonej regulacji, a także spór różnych wartości
w prawie, co może znacząco zmienić sposób rozumienia analizowanych przepisów. Po drugie warto
także podkreślić, że wyroków odnoszących się do
omawianej materii jest niewiele i były wydawane jedynie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we
Wrocławiu i Olsztynie. Ma to istotne znaczenie tym
bardziej, że wiele tych wyroków było wydawanych
niemalże jednocześnie, co wiązało się z przyjęciem
jednolitego uzasadnienia w każdym z tych wyroków.
Jednocześnie żaden z tych wyroków nie był przedmiotem skargi kasacyjnej, w związku z tym do dnia
dzisiejszego Naczelny Sąd Administracyjny nie miał
możliwości wypowiedzieć się w tej sprawie.

Wzmocnienie
administracyjnoprawnej pozycji
jednostki odbywa się w dużej
mierze poprzez zwiększanie
liczby podmiotów, które realizują
zadania publiczne
Warto zauważyć, że decentralizacja administracji publicznej wiąże się z obowiązywaniem dwóch zasad:
zasady legalizmu i zasady pomocniczości. Zasada
legalizmu określa, że organy administracji publicznej
nie mogą domniemywać swoich kompetencji,
lecz każde działanie organu administracji musi mieć
wyraźną podstawę prawną, co zwłaszcza ma uzasadnienie w tym, że organy administracji, poprzez
wydawane akty administracyjne, kształtują prawa
i obowiązki jednostki10. Natomiast w zasadzie po-

mocniczości zostaje zawarta dyrektywa, aby jednostki miały jak najwięcej swobody w kształtowaniu
rzeczywistości, a administracja publiczna podejmowała się realizacji tylko tych zadań, których jednostki
nie są w stanie wykonać z własnej inicjatywy11. Jeżeli spojrzymy na te zasady łącznie, będziemy mogli
stwierdzić, że organy administracji publicznej z jednej strony są strukturami organizacyjnymi państwa
(w tym samorządu), które realizują kompetencje
władcze, ale z drugiej strony organy mają też rolę
ściśle organizacyjną, która ma na celu stworzenie
warunków jednostkom do realizacji swoich praw,
w tym zwłaszcza współudziału w sprawowaniu władzy. Wzmocnienie administracyjnoprawnej pozycji
jednostki odbywa się w dużej mierze poprzez zwiększanie liczby podmiotów, które realizują zadania publiczne (np. przez prywatyzację czy dekoncentrację
zewnętrzną), ale także poprzez większą specjalizację
i rozbudowę aparatu administracyjnego (np. w przypadku dekoncentracji wewnętrznej)12. Jak może się
wydawać, takie ujęcie struktury administracji publicznej nabiera szczególnego znaczenia zwłaszcza
w przypadku aktów planistycznych, w tym między
innymi planowania i zagospodarowania przestrzennego. Jak bowiem się wskazuje planowanie jest istotą działalności administracji publicznej jako, że polega na immanentnym przygotowywaniu rozwiązań
(także prawnych) umożliwiających stabilne funkcjonowanie struktur publicznych oraz zapewnienie praw
i wolności jednostki (realizacji zadań publicznych).
A zatem to właśnie w procesie planistycznym widać
szczególną potrzebę współpracy pomiędzy administratorami (organami administracji publicznej) i administrowanymi (jednostkami) z uwzględnieniem
różnego rodzaju specjalistów (np. jednostek organizacyjnych, komisji itp.), aby plan mógł uwzględniać wszystkie okoliczności przyczyniające się do
właściwego lub niewłaściwego realizowania zadań

publicznych13. Należy zatem stwierdzić, że ogólne
zasady prawa administracyjnego skłaniają do uznania uprawnienia jak najszerszego grona podmiotów
do udziału w planowaniu administracyjnym, także
w przypadku planowania i zagospodarowania przestrzennego.
Dla pełnego zrozumienia zasady decentralizacji warto także wyraźnie podkreślić zasadę samodzielności
organizacyjnej gminy, która została ustanowiona
w drodze art. 166 Konstytucji RP oraz art. 2 u.s.g.
Zasada ta wskazuje, że gmina wykonuje zadania
w swoim własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Tylko niektórymi z elementów składających na
samodzielność gminy jest możliwość kształtowania
swojego wewnętrznego ustroju, nawiązywanie kontaktów z innymi organami, a także przytoczone już
domniemanie kompetencji na rzecz gminy. Oznacza
to jednocześnie, że chociaż gmina jest częścią administracji publicznej i posiada kompetencje władcze,
to jednocześnie ochrona jej samodzielności wymaga
interwencji organów nadzoru w sytuacji, gdy prawo
zostaje wyraźnie złamane, a ochrony wymagają dokładnie określone wartości konstytucyjne14.
W kontekście omawianego problemu trzeba zatem
wyraźnie podkreślić, że powierzenie gminom wykonywania zadań (w tym zwłaszcza zadań własnych)
wiąże się jednocześnie z pozostawieniem gminie
dużej autonomii w określeniu sposobu ich wykonania. Wydaje się zatem, że przepisy u.p.z.p. stanowią
pewne minimum określające procedurę wykonywania przez gminę zadania własnego w postaci zapewnienia ładu przestrzennego. Takie niezbędne minimum ma na celu ochronę konstytucyjnej zasady

Zob.: J. Lang [w:] Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2011, s. 22-24.

11

Zob.: J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2012, s. 98.

12

Szerzej zob.: T. Bąkowski, Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości, Warszawa 2007, s. 183 i n.
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Z instytucją samodzielności organizacyjnej gminy
wiąże się, z już wspomnianą, dekoncentracją administracji publicznej. We współczesnych strukturach
administracji dekoncentracja tak wewnętrzna (delegacja realizacji zadania publicznego na jakąś część
organizacyjną organu mającego kompetencję), jak
i zewnętrzna (przekazanie kompetencji innemu organowi) jest powszechna i pozwala na stworzenie szerokiej sieci zależności pomiędzy różnymi podmiotami

13 

Por.: J.H. Szlachetko, Uwagi na temat współpracy podmiotów spoza systemu administracji publicznej przy stanowieniu aktów planistycznych przez organy administracji zdecentralizowanej [w:] Partycypacja obywateli i podmiotów obywatelskich w podejmowaniu
rozstrzygnięć publicznych na poziomie lokalnym, red. M. Stec, M. Mączyński, Warszawa 2012, s. 192-197; K. Wlaźlak, Racjonalność
planowania w prawie administracyjnym, Warszawa 2015, s. 120.

14
10

legalizmu i ujednolicenie procedur w sferze planistycznej. Interpretacja przepisów u.p.z.p. określających tok czynności podejmowanych w procesie
przyjmowania studium oraz planów miejscowych
nie może jednak prowadzić do wniosku, że niemożliwe jest uzupełnienie (rozszerzenie) tej procedury
o dalsze elementy. Nie można więc bezrefleksyjnie
ograniczać gmin w podejmowaniu działań, które nie
stoją w oczywistej (literalnej) sprzeczności z przepisami Konstytucji RP i ustaw, w sytuacji gdy jednocześnie wpisują się w zasadę samodzielności gminy
w sferze wykonywania jej zadań własnych. Trudno
jest bowiem uznać, aby jakiekolwiek dodatkowe
konsultacje naruszały przepisy dot. obowiązkowych
konsultacji (opinii, uzgodnień), o ile te również zostałyby przeprowadzone zgodnie z art. 11 i art. 17
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Teza ta wydaje się być tym bardziej
słuszna, że u.s.g. wprost wskazuje, że gmina może
wykonywać swoje zadania m.in. poprzez powołanie
jednostek pomocniczych gminy (art. 5 u.s.g.),
innych jednostek organizacyjnych (art. 9 u.s.g.),
a także podmiotów pomocniczych, jak np. młodzieżowe rady gminy (art. 5b) czy rady seniorów na poziomie gminy i jednostek pomocniczych (art. 5c u.s.g.).

 . Dolnicki [w:] Ustawa o samorządzie gminnyn. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2010, s. 23-37; A. Szewc [w:] A. Szewc,
B
G. Jyż, Z. Pławcki, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2012, s. 30-53; Ł. Złakowski [w:] Ustawa o samorządzie
gminnym. Komentarz odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, Warszawa 2011, s. 11-16. W tym przedmiocie wypowiada się TK – zob.: wytok TK z 23 października 1996 r. K1/96, OTK
z 1996 r. Nr 2, poz. 36; wyrok TK z 24 marca 1998 r. K 40/97, OTK z 1998 r Nr 2 , poz. 12.
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administracji15. Szeroka interpretacja samodzielności
gminy każe uznać, że gmina ma prawo dokonywać
dekoncentracji wszędzie tam, gdzie nie stoi
w sprzeczności z prawem i istotnymi wartościami
konstytucyjnymi. Biorąc pod uwagę powyższe rozważania i mając na względzie określenie, że gmina
podlega nadzorowi tylko na podstawie kryterium legalności (art. 85 u.s.g.), najistotniejsze jest zachowanie struktury, która nie wyłączy realizacji zadań
publicznych przez gminę spod nadzoru organów administracji publicznej wyższego stopnia i sądów administracyjnych. Konsekwencją tego musi być uznanie, że literalna wykładnia przepisów administracji
jest niezbędna w przypadku kompetencji władczych,
ale dekoncentracja w obszarze konsultacji nie może
podlegać takiemu rygorowi. Konsultacje ze swej
istoty stanowią formę partycypacji społeczeństwa,
co pozwala domniemywać, że poszerzenie katalogu
podmiotów właściwych do udziału w konsultacjach
ma na celu pełniejszą realizację zasady pomocniczości i jednocześnie nie wyklucza właściwego nadzoru
prawnego, stanowiącego istotę zasady legalizmu.
Jednocześnie, jak zostało to już wcześniej wskazane,
brać udział w konsultacjach dot. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w oparciu o art. 11 pkt 5, 6, 10 i 11 oraz
art. 17 pkt 6, 9 i 11 u.p.z.g. mogą wskazane organy
administracji publicznej oraz osoby fizyczne, osoby
prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Jednocześnie należy zwrócić uwagę,
że nie można tego katalogu podmiotów uosabiać
z pojęciem „wszyscy”. Takie określenie występuje natomiast w art. 18 ust. 1 u.p.z.g., które pozwala na
wniesie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego każdemu, kto jest tym
zainteresowany. W doktrynie wskazuje się, że w efekcie powstają komplikacje w interpretacji art. 17 pkt 11

i art. 18 ust. 1 u.p.z.g. – oba przepisy bowiem odnoszą się do instytucji zgłaszania uwag do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zaznacza się więc, że art. 18 ust. 1 u.p.z.g. ma
charakter materialny, natomiast art. 17 pkt 11 u.p.z.g.
ma charakter proceduralny, w związku z czym prawo
do zgłaszania uwag mają wszystkie podmioty zainteresowane uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego16. Należy przychylić się do
tej opinii, choć jednocześnie zasadnym wydaje się
złożenie postulatu, aby dokonać zmiany przytoczonych przepisów w celu ujednolicenia regulacji dot.
zgłaszania uwag – można bowiem jednocześnie przypuszczać, że interpretacja art. 17 pkt 11 i art. 18 ust.
1 u.p.z.g. umożliwi stwierdzenie, że co prawda materialną podstawę do zgłaszania uwag mają wszyscy, to
jednak gwarancje proceduralne do ich składania mają
jedynie osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadajace zdolności prawnej. Trzeba także zauważyć, że treść art. 18 ust. 1 u.p.z.g.
zwiększa ostatecznie katalog podmiotów uprawnionych do zgłaszania uwag do miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w stosunku do
ostatecznej liczby podmiotów uprawnionych do korzystania z analogicznej instytucji dot. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (art. 11 pkt 11 u.p.z.g.). Warto odnieść się
również do faktu, że choć art. 11 pkt 11 oraz art. 17
pkt 11 u.p.z.g. ograniczają katalog podmiotów, które
mogą wnosić uwagi do projektów, to jednocześnie
nie zawarto analogicznych ograniczeń w stosunku do
udziału w dyskusji publicznej (art. 11 pkt 10 oraz art.
17 pkt 9 u.p.z.g.), a także zgłaszania postulatów między przyjęciem uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium lub planu a rozpoczęciem prac nad
projektami tych aktów (art. 11 pkt 1 i art. 17 pkt 1
u.p.z.g.)17. A zatem całościowe spojrzenie na przepisy dot. procedury konsultacji w trakcie procesu

15

 zerzej zob.: R. Giętkowki, K. Łokucijewski, Dekoncentracja/koncentracja [w:] Leksykon prawa..., red. E. Bojanowski, K. Żukowski,
S
s. 52-55; J. Niczyporuk, Dekoncentracja administracji publicznej, Lublin 2006, s. 191-201.

16

Zob.: Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2013, s. 189-193.

17

Ibidem, s. 188-193.
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uchwalania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego pozwala
uznać, że do udziału w tych konsultacjach jest
uprawniony szeroki wachlarz podmiotów, w związku
z czym należy postulować ujednolicenie tego kręgu
na wszystkich etapach obu procedur prawodawczych (zwłaszcza w kontekście treści art. 11 pkt 11
i art. 17 pkt 11 u.p.z.g.), a także do odejścia od rygorystycznego ograniczania poszerzania wyżej
scharakteryzowanego katalogu w aktach niższego
rzędu (zwłaszcza aktów prawa miejscowego).
Dla pełnego ujęcia tematu trzeba jednak rozważyć
również inną kwestię. Z wyżej przytaczanego orzecznictwa sądowego i administracyjnego wyraźnie wynika, że brak możliwości przyznania organom jednostek pomocniczych gminy kompetencji w zakresie
konsultowania projektów studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wiąże się z faktem, że z jednej strony jednostki
te nie mają osobowości prawnej ani nie stanowią
jednostki organizacyjnej. Wobec tego nie ma możliwości aby uzyskały takie prawo w oparciu o art. 11
pkt 11 ani art. 17 pkt 11 u.p.z.g. Nie są także wymienione w katalogu organów administracji publicznej
art. 11 pkt 5 i 6 oraz art. 17 pkt 6 u.p.z.g. Zasadniczo
należy zgodzić się z tym stanowiskiem. Jednocześnie trzeba jednak zaznaczyć, że taki pogląd na udział
jednostek pomocniczych w procesie planistycznym
nie pozwala dostrzec szczególnej roli, jaką mogą pełnić w kształtowaniu przestrzeni, a która powinna znaleźć również swój wyraz w toku sporządzania i przyjmowania projektów aktów planistycznych.
W literaturze podkreśla się, że jednostki pomocnicze,
podobnie jak gmina, stanowią swoiste zrzeszenie
mieszkańców, którzy zamieszkują terytorium tej jednostki, które ma zdolność do podejmowania decyzji
poprzez ukonstytuowane organy, nie posiadając przy
tym „własnej” osobowości prawnej, lecz wykonując
wszelkie zadania w imieniu i na rachunek gminy, któ-
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ra je utworzyła18. Jednocześnie jednak w doktrynie,
jak i orzecznictwie wskazuje się, że z racji organizacyjnej odrębności jednostek pomocniczych, przepisy
materialne mogą zapewnić im pewne zadania i kompetencje, które uczynią z jednostki pomocniczej podmiot posiadający interes prawny. W efekcie stają się
one podmiotem zdolnym, w ograniczonym zakresie,
do bycia stroną postępowania administracyjnego.
Uprawnienia te nie mogą jednak wynikać ze statutu
jednostki pomocniczej, jako aktu regulującego jedynie wewnętrzną strukturę i sposób realizacji zadań
przez jednostki pomocnicze19. Jednostka pomocnicza nie jest więc samodzielnym podmiotem prawa,
lecz stanowi część gminy, będąc przy tym wyrazem

Jednostka pomocnicza
nie jest więc samodzielnym
podmiotem prawa, lecz stanowi
część gminy, będąc przy tym
wyrazem jej samodzielności
organizacyjnej
jej samodzielności organizacyjnej. Utworzenie jednostek pomocniczych pozwala więc na pełniejszą realizację zasady pomocniczości i przybliżenie administracji publicznej poszczególnym obywatelowi.
W związku z tym można postawić tezę, że ograniczanie prawa jednostek pomocniczych do konsultowania działań podejmowanych przez organy gminy
w procesie planistycznym stanowi wyłącznie prze-

jaw nadgorliwej dbałości o przestrzeganie litery prawa, które przyznaje kompetencję do opiniowania
i uzgadniania projektów aktów planistycznych wyłącznie ściśle określonym podmiotom. Jednostki pomocnicze – choć do tej grupy nie należą – znajdują
się w strukturze organizacyjnej gminy. A zatem
w zasadzie można by stwierdzić, że uniemożliwianie
im wyrażania stanowiska w przedmiocie treści studium oraz planów miejscowych jest pozbawione
sensu i godzi w samodzielność organizacyjną gminy.
Naturalną funkcją jednostki pomocniczej realizowaną
poprzez reprezentujące je organy jest bowiem konsultowanie działań podejmowanych przez organy
i jednostki organizacyjne gminy w zakresie wynikającym z kompetencji i zasad funkcjonowania określonych w statucie jednostki pomocniczej20. Mówiąc
wprost – ograniczanie gminy (organów gminy)
w zakresie przeprowadzania konsultacji z jej mieszkańcami i podmiotami znajdującymi się w jej wewnętrznej strukturze organizacyjnej godziłoby w jeden z jej podstawowych przymiotów – samodzielność.
Warto zwrócić uwagę, że społeczny, obywatelski
charakter jednostek pomocniczych gminy wynika
także z ich historii21. Jednostki pomocnicze o największym, faktycznym, oddziaływaniu na sprawy
publiczne występują obecnie na wsi (sołectwa, ew.
gromady). Na tych terenach istnieje bowiem utrwalona tradycja integracji lokalnej społeczności, która
w przeszłości tworzyła wiejskie samorządy, a obecnie „przekształcona” została w jednostki pomocnicze
gminy. Co więcej, na wsi, która składa się ze stosunkowo małej i hermetycznej społeczności, zaobserwować można większy stopień integracji społecznej

18

 or.: P. Maciaszek, Wykonywanie zadań publicznych przez jednostki pomocnicze gminy, Gdańsk 2015, s. 25-26 (niepublikowane);
P
A. Szewc [w:] A. Szewc, G. Jyż, Z. Pławcki, Ustawa o..., s. 98-99; K. Ważny, Czy potrzebny jest nowy model ustrojowy jednostek
pomocniczych w gminach miejskich?, Gdańskie Studia Prawnicze 2015, t. XXXIV, s. 90. Warto także przytoczyć odosobnioną opinię,
że jednostki pomocnicze gminy są jednym z rodzajów jednostek organizacyjnych gminy – zob.: Z. Niewiadomski [w:] Ustawa o..., s. 62.

19

Z ob.: M. Augustyniak, Jednostki pomocnicze gminy, Warszawa 2010 s. 64-73; P. Maciaszek, Wykonywanie zadań..., s. 27; Z. Niewiadomski [w:] Ustawa o..., red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, s. 63. W ten sam sposób wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny – zob. wyrok NSA z 20 września 2001 r. II SA 1539/00, LEX nr 53449.

20

 or.: M. Augustyniak, Jednostki pomocnicze..., s. 28-29; R. Bul, W. Piątek, Prawne oraz terytorialne aspekty funckjonowania gminP
nych jednostek pomocniczych w dużych miastach, Samorząd Terytorialny 2012, nr 7-8 (259-260), s. 85-87.

21

Zob.: H. Izdebski, Jednostki pomocnicze gminy, Przegląd Naukowy Disputatio 2012, t. XIV, s. 99-103.
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oraz poczucie tożsamości ze środowiskiem lokalnym, co przekłada się na większą aktywizacją
społeczną i świadomą wolę partycypacji w realizacji
zadań publicznych, co jednostki pomocnicze niewątpliwie umożliwiają22.
Tak głęboko osadzone w tradycji samorządowej nie
są natomiast jednostki pomocnicze gminy w miastach. Warto jednak zauważyć, że w większości
miast pojęcie dzielnicy bądź osiedla utożsamiane jest
z pewną grupą mieszkańców, która dawniej tworzyła
określoną wspólnotę (niekiedy nawet odrębną wspólnotę miejską), została wyodrębniona w sposób naturalny z przyczyn geograficznych, posiada wspólne
interesy lub problemy albo zamieszkuje na obszarze
zarządzanym przez jedną spółdzielnię lub wspólnotę
mieszkaniową (najczęściej osiedle deweloperskie).
Tym nie mniej podkreśla się, że intensywna urbanizacja i rozrost miast przyczyniają się do osłabienia więzi społecznych i anonimizacji osób, co służy także
rozproszeniu interesów i utrudnia budowę wspólnoty
samorządowej. Wskazuje się więc, że zwłaszcza
w dużych miastach tworzenie jednostek pomocniczych może przeciwdziałać tym tendencjom i wręcz
niekiedy zgłasza się postulaty nałożenia obowiązku
tworzenia jednostek pomocniczych przez samorządy
wielkomiejskie23.
Historia polskiej samorządności wyraźnie pokazuje
więc, że założenia zasady pomocniczości są słuszne
i w mniejszych samorządach następuje większa integracja społeczna, większe poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne oraz następuje większe utożsamienie się z lokalnymi strukturami administracyjnymi.
W przekonaniu tym może utwierdzać fakt, iż fundamentem systemu organów w jednostkach pomocniczych są zebrania wiejskie (art. 36 ust. 1 u.s.g.).
Dopiero w większych wspólnotach pojawia się nato-

miast potrzeba wybierania reprezentantów do rad
osiedli (art. 37 ust. 1 u.s.g., z uwzględnieniem prawa
do ustanowienia ogólnego zebrania mieszkańców
zgodnie z art. 37 ust. 4 u.s.g.) i rad dzielnic (art. 37
ust. 1 u.s.g.). W efekcie pojawiają się nawet opinie,
że to samorząd gminny powinien stanowić formę pomocy dla samorządu dzielnicowego, osiedlowego
czy wiejskiego, a nie odwrotnie24.
Można także zauważyć, że tendencje rozwojowe
społeczeństwa obywatelskiego w kontekście funkcjonowania jednostek pomocniczych gminy następują w dwóch przeciwstawnych kierunkach. Z jednej
strony warto zwrócić uwagę na oddolne (choć nie

[...] intensywna urbanizacja
i rozrost miast przyczyniają się
do osłabienia więzi społecznych
i anonimizacji osób, co służy
także rozproszeniu interesów
i utrudnia budowę wspólnoty
samorządowej.
zawsze w pełni satysfakcjonujące) wzmacnianie
sytuacji prawnej jednostek pomocniczych w wielu
samorządach (np. Łódź, Poznań). Co więcej, także
sami mieszkańcy starają się wzmocnić jednostki pomocnicze na terenie których mieszkają poprzez próbę nadania im osobowości prawnej – następuje to
poprzez utworzenie stowarzyszenia, którego członkami są mieszkańcy, w tym także osoby zaangażowane
w działalność w organach jednostek pomocniczych.
Wydaje się, że jest to ciekawy kierunek zmian, który

22

 zerzej zob.: M. Błażejczyk, A. Jurcewicz, B. Kozłowska, K. Stróżczyk, Samorząd mieszkańców wsi w systemie samorządu terytoS
rialnego, Państwo i Prawo 1990, z. 8, s. 28-39; H. Izdebski, Jednostki pomocnicze..., s. 117-118; M. Michalewska-Pawlak, Polska
wieś jako przestrzeń realizacji idei demokracji partycypacyjnej – teoria i praktyka [w:] Dylematy współczesnej demokracji,
red. S. Wróbel, Toruń 2011, s. 223-243.

23

Por.: R. Bul, W. Piątek, Prawne oraz..., s. 87-88; H. Izdebski, Jednostki pomocnicze..., s. 118-122; K. Ważny, Czy potrzebny..., s. 91.

24

Por.: A. Szewc, Uwagi o ustroju jednostek pomocniczych gminy, Administracja. Teoria, Dydaktyka, Praktyka 2006, nr 3 (4), s. 37-38.

METROPOLITAN NR 3 (3)/2016

45

wprawdzie był poddawany krytyce25, jednakże zyskał swoiste poparcie w wyniku odrębnej propozycji
legislacyjnej, obejmującej instytucję stowarzyszenia
i komitetu aktywności lokalnej, jakie zostały zaproponowane w projekcie ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego
i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw26.
Pokrótce warto tylko określić, że obie zaproponowane instytucje miały umożliwić nadanie osobowości
prawnej grupie osób, która chce podjąć jakieś lokalne inicjatywy (także na poziomie jednostek pomocniczych), lecz jednocześnie nie jest w stanie spełnić
wymogów formalnych potrzebnych do zarejestrowania stowarzyszenia. Oprócz tego można także podać
liczne przykłady jednostek pomocniczych, w których
dochodzi do współpracy między członkami ich organów, a działaczami organizacji pozarządowych przy
wspólnych przedsięwzięciach integrujących lokalną
społeczność27.
Drugą tendencją objawiającą się w funkcjonowaniu
jednostek pomocniczych – zwłaszcza na obszarach
miejskich – jest ich marginalizacja w strukturze gmin
oraz zarządzaniu sprawami mieszkańców. Jest to
wynikiem takich negatywnych zjawisk jak sztucznie
wyznaczone granice terytorialne jednostek pomocniczych, niejasne lub bardzo wąskie kompetencje
ich organów czy też upolitycznienie. W efekcie
utrudnione jest wprowadzenie szerokich mechanizmów partycypacji społecznej z uwzględnieniem
jednostek pomocniczych, co ostatecznie skutkuje
tym, że w opinii społecznej działalność w organach
dzielnic stanowi wyłącznie pierwszy krok w karierze

samorządowej i nieatrakcyjną alternatywę wobec
zaspokajania lokalnych potrzeb w ramach wspólnot
i spółdzielni mieszkaniowych czy organizacji pozarządowych28. Należy zatem stwierdzić, że zwłaszcza
w dużych miastach partycypacja w oparciu o jednostki pomocnicze wciąż jest w początkowej fazie
rozwoju i niestety obecnie doświadcza stagnacji.
Bardzo podobna diagnoza jest stawiana w stosunku
do mechanizmów partycypacji w procesie planistycznym. Wskazuje się w tym kontekście na problemy w postaci literalnej wykładni prawa dokonywanej
przez wojewodów i sądy administracyjne, nieefektywnych instrumentów prawnych, które z założenia
mają umożliwiać społeczności lokalnej wyrażanie
opinii na temat projektów aktów planistycznych, lecz
w praktyce nie wymuszają na projektodawcy wprowadzenia stosownych zmian, a także brak zapewnienia wsparcia merytorycznego (m.in. z zakresu
wiedzy urbanistycznej) dla członków lokalnej społeczności29. Wpisuje się to zresztą w analizę poziomu
zaufania publicznego do samorządu terytorialnego.
Co do zasady można zauważyć, że jego wzrost wiąże
się z jak najszerszym włączaniem mieszkańców
w procesy administrowania (a więc przede wszystkim z wprowadzaniem różnych form partycypacji),
a także z ustaleniem jasnych i przejrzystych procedur
wyłaniania, a następnie funkcjonowania władz publicznych. Brak tych elementów powoduje natomiast
spadek zaufania publicznego30.
Na marginesie rozważań dot. jawności i zaufania do
organów administracji publicznej warto podkreślić,
jak w historii najnowszej polskiego konstytucjonali-

25

Krytyka ta została przedstawiona na poziomie opinii do projektu ustawy – zob.: P. Maciaszek, Wykonywanie zadań..., s. 75-76.

26

Druk sejmowy nr 1699 Sejmu VII kadencji.

27

Zob.: K. Ważny, Partycypacja społeczna jako forma społeczeństwa obywatelskiego, Zeszyty Naukowe Disputatio 2008, t. IV. s. 65-67.

28

 or.: P. Swianiewicz, J. Krukowska, M. Lackowska, A. Kumiewicz, Błędne rondo marginalizacji? Jednostki pomocnicze samorządu
P
w zarządzaniu dużymi miastami, Warszawa 2013, s. 72-174; K. Ważny, Czy potrzebny..., s. 91-92.

29

 . Barańska, W kierunku partycypacji – kilka uwag na temat kierunków reformy prawa planowania i zagospdarowania przestrzennego
K
w perspektywie rozwoju lokalnego [w:] Kierunki reformy prawa planowania i zagospdarowania przestrzennego, red. I. Zachariasz,
Warszawa 2012, s. 63-66; M. Jać, P. Jać, Planowanie przestrzenne – o potrzebach i kierunkach zmian [w:] Ibidem, s. 293-296;
K. Wlaźlak, Racjonalizacja planowania..., s. 132-133.

30

 or.: B. Jaworska-Dębska, Zaufanie publiczne w samorządzie terytorialnym [w:] Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych
P
w prawie administracyjnym, red. M. Stahl, M. Kasiński, K. Wlaźlak, Warszawa 2015, s. 316-340.
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zmu rozwijało się prawo do informacji o działalności
podmiotów administracji publicznej. Art. 61 ust. 1
Konstytucji RP prawo do uzyskania informacji o działalności podmiotów władzy publicznej nadaje obywatelowi. Ściśle rzecz biorąc obywatelem jest tylko
osoba fizyczna, która posiada obywatelstwo polskie.
Ściśle literalnie ten zwrot interpretuje zresztą TK31.
Jednocześnie wskazuje się, że praktyka stosowania
tego przepisu, w tym zwłaszcza uwzględnienie sytuacji, w której obywatel może wnieść o udostępnienie
informacji publicznej i przekazać ją osobie fizycznej,
która nie jest obywatelem polskim, a także osobie
prawnej i jednostce organizacyjnej, która nie posiada
osobowości prawnej, skłoniła przedstawicieli doktryny do interpretacji tego przepisu w sposób rozszerzający, w którym zakres podmiotowy art. 61 ust. 1
Konstytucji RP określa się w zasadzie, jako każdy
podmiot32. Niejako wypełnieniem tych postulatów
jest treść art. 2a ust. 1 ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej33. Widać
tu zatem wyraźnie, że prawodawca dąży do umożliwienia zapoznania się w jak najszerszym stopniu
z działalnością organów władzy publicznej, co wiąże
się także z prawem do zapoznania się z treścią projektów aktów prawnych, w tym projektów aktów
planistycznych (także studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).
Jednocześnie zazwyczaj udzielenie takiej informacji
następuje na wniosek. Można z tego wyciągnąć dwa
wnioski. Po pierwsze należy uznać, że jeżeli każdy
ma prawo do zapoznania się z informacją publiczną,
to można jednocześnie uznać prawo do zapoznania się i wypowiedzenia w przedmiocie projektu aktu
planistycznego jednostkom pomocniczym gminy
(a także jednostkom organizacyjnym i innym częściom składowym gminy) i to bez potrzeby zawarcia

31

Zob.: postanowienie TK z 10 marca 2004 r. Tw 9/03, OTK-B z 2004 r. Nr 1, poz. 4.

32 

W. Sokolewicz, Rozdział II «Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela», artykuł 61 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz IV, red. L. Garlicki, s. 13-16.

33

Dz.U. z 2015 r., poz. 2058 – j.t. z późn. zm.
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wyraźnej kompetencji w tym zakresie w osobnych
ustawach (np. u.p.z.p.). Z drugiej strony pełne korzystanie z instytucji uzyskania dostępu do informacji publicznej jest możliwe wtedy, kiedy zapytanie
dotyczy konkretnych propozycji zmian o których
wnioskodawca, w jakimś stopniu, dowiedział się
wcześniej. A zatem, aby zapewnić jednostkom pomocniczym gminy rzeczywiste prawo do uzyskiwa-

Jak się wydaje brak oficjalnego
głosu przedstawiciela jednostki
pomocniczej w procedurze
konsultacji może również
przyczynić się do zmniejszenia
legitymizacji całej procedury
planistycznej wśród obywateli [...]
nia informacji publicznej i wykorzystania jej dla
zwiększenia udziału w procesie planowania i zagospodarowania przestrzennego, należy zapewnić im
odpowiednie instytucje (np. na poziomie prawa
miejscowego), które pozwalają na włączenie tych
podmiotów w niewładcze elementy procedury planistycznej.
Przyjęcie wąskiej wykładni art. 11 i 17 u.p.z.p., wyłączającej jednostki pomocnicze z kręgu podmiotów
uprawnionych do wypowiadania się na temat projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, wydaje sie więc
nieprawidłowe i nie służące realizacji „ducha” ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
która szeroko otwiera pole do konsultowania tych
aktów na bardzo różne podmioty, w tym – w zakresie
wnoszenia wniosków i uwag – na każdy prawem
przewidziany podmiot. Nie ulega zatem wątpliwości,
że organizacje pozarządowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe i inne im podobne
osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemają-
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ce osobowości prawnej mają możliwość udziału
w konsultacji treści tych dokumentów, w tym zgłaszania uwag w trybie art. 11 pkt 11 i art. 17 pkt 11
u.p.z.g. Co więcej, sami radni jednostek pomocniczych mogą skorzystać z tego prawa, przy czym
wymaga się od nich, aby robili to jako osoby „prywatne”, a nie jako formalni przedstawiciele swoich
jednostek. Znamienny wydaje się więc fakt, że piastuni organów jednostek pomocniczych mają nie
mieć możliwości występowania w roli reprezentanta
określonych społeczności lokalnych, a jednocześnie
mogą zabrać głos w procedurze planistycznej z upoważnienia spółdzielni, wspólnoty mieszkaniowej czy
organizacji pozarządowej. Jak się wydaje brak oficjalnego głosu przedstawiciela jednostki pomocniczej w procedurze konsultacji może również przyczynić się do zmniejszenia legitymizacji całej
procedury planistycznej wśród obywateli, jako organizowanej przez organy samorządu gminnego,
„oddalone od zwykłych ludzi”, niekoniecznie urzeczywistniające interes określonej społeczności
subgminnej. Przedstawiona interpretacja powyższych przepisów w znaczny sposób osłabia więc
zarówno instytucję jednostki pomocniczej, jak i sam
mechanizm partycypacji w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Podobna zależność ma miejsce, gdy przyrówna się
instytucję zebrania wiejskiego lub ogólnego zebrania
mieszkańców osiedla do instrumentów konsultacyjnych przewidzianych bezpośrednio przez ustawę
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Oba wymienione organy składają się z ogólnej puli
mieszkańców danej jednostki pomocniczej. W zasadzie podobną konstrukcję osobową mają konsultacje
społeczne, w tym te zwołane dla przedstawienia projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (art. 11 pkt 10 u.p.z.g.) oraz
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (art. 17 pkt 9 u.p.z.g.) (wyłożenie,
dyskusja publiczna). Różnica polega jednak na tym,
że na zebraniu wiejskim i ogólnym zebraniu mieszkańców wszyscy uczestnicy wyrażają wspólne stanowisko jako jeden organ, a w ramach konsultacji

społecznych każda osoba przedstawia swoją indywidualną opinię. Z punktu widzenia zasady pomocniczości pożądane jest jednak umożliwienie wypowiedzenia się na temat projektowanych rozwiązań
planistycznych przez oficjalną reprezentację społeczności lokalnej (zwłaszcza gdy formalnie w jej skład
wchodzą wszyscy mieszkańcy), a nie tylko przez
poszczególnych mieszkańców z osobna. Co prawda
w pracach organów jednostek pomocniczych gminy
mogą brać udział tylko mieszkańcy danej jednostki,
natomiast uczestnikiem konsultacji opisanych
w u.p.z.p. może być każdy34, jednakże nie powinno
to mieć znaczenia dla oceny legalności wyrażania
opinii na temat treści aktów planistycznych przez te
organy. Z punktu widzenia wykładni celowościowej
należy wręcz stwierdzić, że z racji iż organy jednostek pomocniczych gminy nie są organami gminy,
a przez to pełnią rolę bardziej konsultacyjną wewnątrz
struktury gminy niż osobny środek władztwa administracyjnego, tym bardziej należałoby je uwzględnić
wśród podmiotów, które mają kompetencję do wyrażenia stanowiska w procesie planistycznym. Skoro
bowiem konsultacje przeprowadzane są potencjalnie
z każdą zainteresowaną osobą, to wypowiedzenie się
w przedmiocie treści studium lub planu miejscowego
przez podmiot będący formalnym zebraniem mieszkańców powinno być równie pożądane, a jednocześnie wpisuje się w podstawowy cel tworzenia jednostek pomocniczych, jakim jest zwiększenie udziału
mieszkańców wspólnot subgminnych w proces zarządzania samorządem. To przyczynia się z kolei do
wzrostu zaufania dla jego władz oraz całej administracji publicznej. Powinno zatem odzwierciedlać żywotny interes osób sprawujących mandat w organach danej gminy.
Trzeba zauważyć, że do kwestii wypowiadania się na
temat projektów studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez
organy jednostek pomocniczych bardzo niejednolicie
pochodzą organy nadzorcze.
W efekcie można wskazać wiele obowiązujących
statutów jednostek pomocniczych przyjętych na poziomie różnych gmin, w których kompetencja do opiniowania projektów aktów planistycznych została
wprost przewidziana. Choć stosuje się różną nomenklaturę dla tych rozwiązań, w każdym przypadku jest
to konstrukcja prawna bardzo zbliżona do tej, która
została przytoczona na początku niniejszego artykułu
w kontekście dzielnic Miasta Gdańska. I tak np.
w Poznaniu możemy zauważyć, że w § 9 ust. 1 pkt 7
lit. h) uchwały nr LXXVI/1153/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Jeżyce35 jednostka ta (Osiedle
Jeżyce) jest uprawniona do opiniowania koncepcji
projektów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dot. obszaru Osiedla, a na podstawie
§ 9 ust. 1 pkt 11 samemu wnioskować o zmianę
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Osiedla lub Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania w części dotyczącej Osiedla Jeżyce.
Nieco inaczej zostało to uregulowane w Statucie
Osiedla Borowiczki Miasta Płocka36, w którego § 12
pkt 4 wprost przewidziano kompetencję Rady do opiniowania projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obejmujących obszar osiedla. Jednocześnie w § 9 ust. 2 pkt 2 zawarto obowiązek dla
Urzędu Miasta Płocka informowania Rady Osiedla
Borowiczki o projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących terenów
Osiedla. Jeszcze dalej idące rozwiązanie znaleźć

34

 or.: A. Szewc [w:] A. Szewc, G. Jyż, Z. Pławecki, Ustawa o..., s. 539-540; K. Rokicka, Konstrukcja dyskusji publicznej nad rozwiąP
zaniami przyjętymi w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospdarowania przestrzennego [w:] Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, Warszawa 2014,
s. 601-603.

35

Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2010 r. Nr 244, poz. 4258.

36

http://plock.eu/ajax,download,60.html?hash=753edfb1d68b8af6eb7e55ea0f0ed5ed [dostęp: 17.02.2015].
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można w prawie miejscowym obowiązującym
w Szczecinie. W § 19 ust. 2 pkt 3 statutu osiedli stanowiącego załącznik do obwieszczenia Przewodniczącego Rady Miasta Szczecina z dnia 22 listopada
2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały Nr XV/175/95 Rady Miejskiej w Szczecinie
w sprawie Statutu Osiedla37 nadaje się radom osiedli
kompetencję do składania i opiniowania planów
i projektów w przedmiocie ustalania warunków i zabudowy i zagospodarowania terenu, a w oparciu
o § 19 ust. 2 pkt 5 także projektów planów zagospodarowania przestrzennego.
Podobnie sytuacja przedstawia się też w samorządzie wiejskim. Można np. zauważyć, że § 7 ust. 1 pkt
7 lit. a) uchwały nr XLIX/411/2014 Rady Gminy Kolbudy z dnia 28 października 2014 r. - Statut Sołectwa
Kowale38 nadaje Zebraniu Wiejskiemu Sołectwa Kowale wyłączną kompetencję do opiniowania projektów planów zagospodarowania przestrzennego przekazanych jej przez Radę Gminy Kolbudy. Także § 7
pkt 1 Statutu Sołectwa Radziszów stanowiący załącznik do uchwały Nr XXIII/279/12 Rady Miejskiej
w Skawinie z dnia 26 września 2012 r. w sprawie
zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy
Skawina39 nadaje kompetencje Zebraniu Wiejskiemu
Sołectwa Radziszów kompetencję do opiniowania
w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
przedstawionych przez Radę Miejską w Skawinie.
Powierzanie organom uchwałodawczym jednostek
pomocniczych kompetencji do opiniowania projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie
jest zatem w Polsce rzadkością.
Podsumowując, należy stwierdzić, że literalna
wykładnia omawianych przepisów u.p.z.g. dot. konsultacji, dyskusji publicznych i zgłaszania uwag do

projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, jak również kategorii podmiotów, które są upoważnione do
ich opiniowania, prezentowana w dotychczasowym
orzecznictwie sądów administracyjnych, jest nieprawidłowa i nie wytrzymuje konfrontacji z wykładnią
celowościową oraz systemową. Ta ostania zaś wyraźnie wskazuje, że przepisy u.p.z.p. stanowią jedynie minimum proceduralne, które pozwala, zachowując zasadę legalizmu, poddać gminę nadzorowi
w przedmiocie wykonywania przez nią zadań własnych, zawierająca najistotniejsze elementy proceduralne związane z aktem planowania, lecz w żaden
sposób nie przeczy to stosowaniu zasady pomocniczości, a także przyjętym prawom jednostki (w tym
osoby prawnej i jednostki organizacyjnej niemającej
osobowości prawnej) do informacji o działalności
organów władzy publicznej i zgłaszania własnych postulatów w tej materii. Oznacza to w końcu, że systemowe ujęcie procedury planistycznej nie wskazuje
na naruszenie jakiś istotnych wartości konstytucyjnych poprzez rozszerzenie katalogu podmiotów,
z którymi gmina zobowiązuje się konsultować projekty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zatem podjęcie
takiej decyzji mieści się w zakresie samodzielności
organizacyjnej gminy.
Projekty studium oraz planów miejscowych, jak
każdy akt planowania, są kluczowymi elementami procesu decyzyjnego, mającymi służyć właściwemu wykonywaniu zadań publicznych przez gminę,
zwłaszcza w długoterminowej perspektywie. W związku z tym powinny one być w jak najszerszym stopniu
uzgadniane z lokalną społecznością przy pomocy różnych mechanizmów partycypacyjnych. Instrumenty
te rozwijają się w różnym kierunku: obejmują m.in.
sferę organizacji mieszkaniowych (wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe), specjalistycz-

37

http://osiedla.szczecin.pl/osiedla/files/FB0654A2683047BAA6F4CC0D741459BD/OBWIESZCZENIE.pdf [dostęp: 17.02.2015].

38

Dz.Urz.Woj.Pom. z 2014 r., poz. 4049.

39

http://www.gminaskawina.pl/components/download/send.php?pos_id=3604 [dostęp: 17.02.2015].
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ABSTRACT

Land use planning is one of main
the public tasks performed at the
level of local government. This process is comprehensively regulated by the polish law in the Spatial Planning
and Land Use Act of 27th March 2003. It determines
which entities are involved in the procedure of land use
planning. What seems to be controversial in this area is
the possibility of including organs of communal auxilliary units into the process of spatial planning. The judgements of polish provincial administrative courts and administrative supervisory organs definitely show that
public authorities can act only on the basis of law, and
therefore that the participation of any administrative or-

nych organizacji pozarządowych, a także samych
mieszkańców – poprzez stosowanie coraz to nowszych form partycypacyjnych. Jednym z istotnych i
wysoce pożądanych kierunków zmian jest wyodrębnianie w gminie jednostek pomocniczych, których
celem jest działanie jak najbliżej mieszkańców, a poprzez to wzmocnienie efektywności w zakresie zaspokajania potrzeb lokalnych.
Literalna interpretacja przepisów u.p.z.p. ogranicza
partycypację w planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym zwłaszcza ostatniej z tych kategorii
podmiotów, błędnie utożsamiając je z odrębnym organem administracji publicznej, podczas gdy funkcjonują one w ramach struktury organizacyjnej gminy i działają w jej imieniu i na jej rachunek.
Jednocześnie należy podkreślić, że osłabianie jednostek pomocniczych gminy poprzez ograniczanie ich
roli w procesie planistycznym może przyczynić się
do pogłębienia braku zaufania obywateli do władz
gminy. Brak możliwości wypowiadania się przez formalną reprezentację mieszkańców w tym zakresie
może bowiem spowodować, że w mniejszym stopniu będą diagnozowane oraz zaspokajane potrzeby
lokalnej społeczności, a przez to obniży się jakość
wykonywania zadania gminy w postaci planowania
przestrzennego.
W końcu analiza różnych statutów jednostek pomocniczych pokazuje, że powierzenie jednostkom
pomocniczym kompetencji w zakresie konsultacji

gan in this process must have a clear statutory basis.
The Spatial Planning and Land Use Act does not contain
any relevant regulation in this area. On the other hand,
a teleological and functional interpretation of this law could indicate that local auxiliary units – which are formal
unions of the inhabitants of these units, without legal
personality, but largely having a social character – do not
need to have a clear legal basis to take part in the land
use planning process because they represent a form of
social participation, allowing citizens to express their
opinion on the development of their immediate surroundings. This cannot be seen as a performance of public
duties with the use of administrative governance.

projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego nie jest powszechnie uznane za niezgodne z prawem powszechnie obowiązującym. Z praktyki wyłania się
obraz zgoła odmienny – konstrukcja ta występuje
w bardzo wielu aktach prawa miejscowego – i to zarówno w gminach wiejskich, jak i miejskich, na terenie całego kraju.
Okazuje się więc, że błędnie pojmowana zasada legalizmu, do której w pierwszej kolejności odwołuje
się judykatura w sprawach będących przedmiotem
niniejszego artykułu staje się ważniejsza od zasady
pomocniczości. Skupiając się bowiem na literalnym
brzmieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym dotychczasowa praktyka orzecznicza zagubiła potrzebę odwołania się do konstytucyjnych zasad subsydiarności oraz samodzielności
jednostek samorządu terytorialnego. Co więcej błędna linia interpretacyjna przyjęta przez wojewódzkie
sądy administracyjne przy jednoczesnym akceptowaniu kompetencji konsultacyjnych jednostek pomocniczych w sferze procesu planistycznego przez
organy nadzoru (wojewodów) na dominującym obszarze Rzeczypospolitej prowadzi do zachwiania zasady pewności prawa, a w konsekwencji osłabia
znaczenie samej zasady legalizmu i zaprzecza pierwotnej intencji literalnej wykładni omawianych przepisów.
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Regulamin
udziału społeczenstwa
w planowaniu przestrzennym

Załącznik nr 1

1

Regulamin udziału społeczeństwa w planowaniu przestrzennym

Dotychczas zaprezentowane rozważania w przedmiocie konsultacyjnych form udziału społeczeństwa
w planowaniu przestrzennym, zarówno w zakresie dyskusji publicznej, jak i konsultacji społecznych,
znalazły odzwierciedlenie w projekcie uchwały. Ukazuje ona w jaki sposób można wykorzystywać potencjał rozwiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a zwłaszcza z przepisów u.p.z.p.
oraz u.s.g.
Uchwała Nr .../.../... Rady Miasta Gdańska
z dnia ... r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu udziału społeczeństwa w planowaniu przestrzennym.
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)
w imieniu mieszkańców Miasta Gdańska,
Rada Miasta Gdańska uchwala, co następuje:
§1. Uchwala się Regulamin udziału społeczeństwa w planowaniu przestrzennym, stanowiący Załącznik nr 1
do uchwały.
§2. Uchwała nie narusza postanowień innych uchwał uchwalonych na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.).
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
…


 rzewodniczący Rady Instytutu Metropolitalnego (www.im.edu.pl), asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa
P
i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

1 

Regulamin został opracowany w ramach projektu "Więcej dialogu w planowaniu przestrzennym" realizowanego przez Instytut Metropolitalny (www.im.edu.pl) i współfinansowanego ze środków Miasta Gdańska.
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Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§1. Regulamin udziału społeczeństwa w planowaniu przestrzennym (zwany dalej: „regulaminem”) określa:
1) organizację, zakres i tryb działania Zespołu ds. Udziału Społeczeństwa w Planowaniu Przestrzennym;
2) zasady, formy i tryby udziału społeczeństwa w planowaniu przestrzennym;
3) warunki i zasady powoływania ekspertów.
§2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) p lanowaniu przestrzennym – rozumie się przez to postępowanie w sprawie sporządzenia i uchwalenia
projektów aktów planistycznych, o których mowa w art. 11 i art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz 647);
2) z gromadzeniach planistycznych – rozumie się przez to formę zgromadzenia publicznego, o którym
mowa w przepisach ustawy z dnia 5 lipca 1990 r. - prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2013 r.
Poz. 397);
3) w
 arsztatach projektowych – rozumie się przez to formę konsultacji, o której mowa w art. 5a ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594);
4) p anelach dyskusyjnych – rozumie się przez to formę konsultacji, o której mowa w art. 5a ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594);
5) o rganizacjach pozarządowych – rozumie się przez to organizacje pozarządowe, o których mowa
w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873) z siedzibą w Mieście Gdańsk;
6) e kspercie – rozumie się przez to osobę o wykształceniu i przygotowaniu fachowym związanym bezpośrednio z teorią i praktyką planowania przestrzennego, która nie pełni funkcji w organach Miasta
Gdańska lub innych jednostkach organizacyjnych Miasta Gdańska.
§3. Udział społeczeństwa w planowaniu przestrzennym przybiera następujące formy:
1) zgromadzenia planistycznego;
2) warsztatów projektowych;
3) paneli dyskusyjnych.
§4. 1. Obowiązek przeprowadzenia zgromadzenia planistycznego dotyczy:
1) założeń do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
2) założeń do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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2. Obowiązek przeprowadzenia warsztatów projektowych i paneli dyskusyjnych dotyczy:
1) projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
2) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
3) projektu gminnego programu rewitalizacyjnego.
Rozdział 2.
Zespół ds. Udziału Społeczeństwa w Planowaniu Przestrzennym
§5. 1 . T worzy się Zespół ds. Udziału Społeczeństwa w Planowaniu Przestrzennym (zwany dalej: „Zespołem”) jako organ pomocniczy Prezydenta Miasta Gdańska.
2. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) tworzenie, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, mechanizmów informowania społeczeństwa o planowaniu przestrzennym;
2) organizowanie udziału społeczeństwa w planowaniu przestrzennym, a w tym organizowanie zgromadzeń planistycznych, warsztatów projektowych i paneli dyskusyjnych.
3. Kadencja Zespołu trwa 3 lata, przy czym członek Zespołu nie może pełnić funkcji dłużej niż dwie
kolejne kadencje.
§6. 1. Zespół składa się z:
1) trzech przedstawicieli organów lub jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska;
2) sześciu przedstawicieli organów jednostek pomocniczych Miasta Gdańska;
3) dziewięciu przedstawicieli mieszkańców Miasta Gdańska.
2. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Gdańska, z tym że powołanie członków
Zespołu reprezentujących:
1) organy i jednostki organizacyjne Miasta Gdańska, następuje spośród osób zgłoszonych przez
te organy i kierowników takich jednostek;
2) organy jednostek pomocniczych Miasta Gdańska, następuje spośród osób zgłoszonych przez
organy wykonawcze tych jednostek, przy zastrzeżeniu, że jeden organ wykonawczy może zgłosić
jednego kandydata;
3) mieszkańców Miasta Gdańska, następuje spośród osób zgłoszonych przez organizacje pozarządowe.
3. Prezydent Miasta Gdańska odwołuje członka Zespołu przed upływem kadencji:
1) na jego wniosek;
2) w przypadku skazania członka Zespołu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej;
3) jeżeli stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków członka Zespołu z powodu choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim;
4) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Zespołu.
§7. 1. P
 rezydent Miasta Gdańska powołuje i odwołuje Przewodniczącego Zespołu i jego dwóch Zastępców.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy kierowanie pracami Zespołu, a w szczególności:
1) zwoływanie co najmniej raz na dwa miesiące posiedzeń Zespołu, a także ich otwieranie, prowadzenie i zamykanie;
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2) opiniowanie projektu harmonogramu prac planistycznych;
3) tworzenie, przekształcanie i znoszenie grup roboczych, a także podział pracy pomiędzy nimi.
3. Przewodniczący Zespołu, do 30 listopada każdego roku, składa Prezydentowi Miasta Gdańska
sprawozdanie z działalności Zespołu.
§8. Za udział w pracach Zespołu nie przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży.
Rozdział 3.
Zasady udziału społeczeństwa w planowaniu przestrzennym
§9. 1. Prezydent Miasta Gdańska prowadzi harmonogram prac planistycznych. W harmonogramie prac
planistycznych umieszcza się informacje o miejscu, terminie, godzinie, formie i przedmiocie udziału
społeczeństwa w planowaniu przestrzennym.
2. Harmonogram prac planistycznych ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie
internetowej Miasta Gdańska, a jego aktualizacje przesyła się do osób znajdujących się w systemie
newsletter.
3. Informacje, o których mowa w ust. 1 ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta Gdańsk na co najmniej jeden miesiąc przed wyznaczonym terminem.
§10. 1. U
 dział społeczeństwa w planowaniu przestrzennym odbywa się w dni pracy, w godzinach popołudniowych i wieczornych (między 17.00 a 21.00).
2. Zgromadzenie planistyczne przeprowadza się raz do roku. Warsztaty projektowe i panele dyskusyjne
publiczne przeprowadza się każdorazowo, gdy przedmiotem działania organów lub jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska jest sprawa, o której mowa §4 regulaminu.
§11. 1. Z gromadzenie planistyczne przeprowadza się w lokalu lub przestrzeni, w której jest odpowiednia
liczba miejsc dla wszystkich zainteresowanych. Zgromadzenie planistyczne prowadzi przedstawiciel
Prezydenta Miasta Gdańska.
2. Warsztaty projektowe i panele dyskusyjne przeprowadza się w siedzibie organów lub jednostek
organizacyjnych Miasta Gdańska, a w szczególności w siedzibach organów jednostek pomocniczych Miasta Gdańska.
§12. 1. Z gromadzenie planistyczne to spotkanie otwarte, w którym uczestniczą osoby pełniące funkcje
w organach i jednostkach organizacyjnych Miasta Gdańska, a w szczególności w organach jednostek pomocniczych Miasta Gdańska, eksperci oraz mieszkańcy.
2.W zgromadzeniu planistycznym uczestniczy każdy zainteresowany.
3.Zgromadzenie planistyczne jest organizowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 1990 r.
– prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2013 r. Poz. 397).
4. Przebieg zgromadzenia planistycznego powinien opierać się na porządku, o którym mowa w Załączniku nr 1 do regulaminu.
§13. 1. W
 arsztaty projektowe to spotkania zamknięte wybranej grupy mieszkańców. Warsztaty projektowe
prowadzi ekspert lub eksperci.

METROPOLITAN NR 3 (3)/2016

55

Uzasadnienie:
2.W warsztatach projektowych uczestniczy do 40 osób wybranych przez Prezydenta Miasta Gdańska
spośród osób zgłoszonych przez:
1) Zespół ds. Udziału Społeczeństwa w Planowaniu Przestrzennym;
2) Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną;
3) Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego;
4) organizacje pozarządowe.
3. Przebieg warsztatów projektowych powinien opierać się na porządku, o którym mowa w Załączniku
nr 2 do regulaminu.
§14. 1. P
 anele dyskusyjne to spotkania otwarte, w których uczestniczą przedstawiciele organów lub jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska, a w szczególności organów jednostek pomocniczych Miasta
Gdańska, eksperci i mieszkańcy.
2. W panelach dyskusyjnych uczestniczy każdy zainteresowany.
3. Przebieg panelu dyskusyjnego powinien opierać się na porządku, o którym mowa w Załączniku nr 3
do regulaminu.
§15. 1. U
 dział społeczeństwa w planowaniu przestrzennym jest ważny bez względu na frekwencję.
2. Wyniki udziału społeczeństwa w planowaniu przestrzennym mają charakter opiniodawczy, nie są
wiążące.
§16. 1. P
 rzebieg udziału społeczeństwa w planowaniu przestrzennym utrwala się w formie protokołu. Przebieg zgromadzenia planistycznego utrwala się dodatkowo w formie nagrania urządzeniem rejestrującym obraz i dźwięk.
2. Protokoły i nagrania z urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta Gdańska.
3. Wzór protokołu ze zgromadzenia planistycznego stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu. Wzór protokołu z warsztatów planistycznych stanowi Załącznik nr 2 do regulaminu. Wzór protokołu z dyskusji
publicznej stanowi Załącznik nr 3 do regulaminu.
Rozdział 4.
Powoływanie ekspertów
§17. 1. Przewodniczący Zespołu może, za uprzednią zgodą Prezydenta Miasta Gdańska:
1) zlecać przeprowadzanie badań i opracowywanie ekspertyz związanych z realizacją jego zadań;
2) powoływać ekspertów.
2. Ekspertów, o których mowa w ust. 1, wskazuje Zespół w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu.
§18. U
 dział ekspertów jest obligatoryjny przy zgromadzeniach planistycznych i warsztatach projektowych,
zaś fakultatywny przy dyskusjach publicznych.
§19. K
 oszty funkcjonowania Zespołu związane z jego obsługą, przeprowadzaniem badań i opracowywaniem
ekspertyz, a także z uczestnictwem ekspertów, pokrywa się z budżetu Miasta Gdańska.
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Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.
594 ze zm.) w zw. z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm) do zadań własnych gminy należy kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na jej terenie. Jest ono realizowane m.in. poprzez uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (zwanego dalej: s.u.k.z.p.) oraz miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego (zwanych dalej: m.p.z.p.). Z kolei art. 11 i 17 tej ustawy przewidują różne formy udziału podmiotów spoza systemu administracji publicznej (np. mieszkańców, ruchów
miejskich, organizacji pozarządowych) w procesie sporządzania s.u.k.z.p. oraz m.p.z.p. Należą do nich
przede wszystkim: (1) komisje urbanistyczno-architektoniczne, (2) wnioski i uwagi, (3) dyskusje publiczne.
Przepisy ustawy określają więc standardy partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym. Są to minimalne standardy, do których przestrzegania – pod rygorem sankcji – obowiązane są wszystkie organy
gminy. Wskazana ustawa nie wyklucza jednak możliwości wykorzystywania innych prawnych form udziału
podmiotów spoza systemu administracji publicznej w procesie sporządzania s.u.k.z.p. oraz m.p.z.p. Organy
gminy mogą je wprowadzić pod warunkiem, że nie naruszają one struktury i sekwencji procesu unormowanego w art. 11 i 17 u.p.z.p.
Niniejszy regulamin przewiduje dodatkowe – pozaustawowe, formy udziału. Są nimi: (1) zgromadzenie planistyczne, (2) warsztaty projektowe i (3) panele dyskusyjne. Wskazane formy udziału poprzedzają proces
planistyczny w rozumieniu art. 11 i 17 u.p.z.p. i mają miejsce przed jego formalnym wszczęciem, tj. przed
podjęciem przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania projektu odpowiedniego aktu planistycznego. Podmioty spoza systemu administracji publicznej powinny mieć bowiem możliwość realnego
współkształtowania treści tych aktów.
Wymienione formy udziału podmiotów spoza systemu administracji publicznej w procesie sporządzania
s.u.k.z.p. oraz m.p.z.p. są zróżnicowane pod względem metodycznym. Zgromadzenie planistyczne jest adresowane do jak najszerszego kręgu adresatów. Stąd semantyczne i normatywne powiązanie z inną instytucją prawną – zgromadzeniem publicznym. Powinno odbywać się raz do roku, w stałym terminie i miejscu
powszechnie dostępnym. Podczas zgromadzenia planistycznego osoby pełniące funkcje publiczne w gminie, a w szczególności Prezydent Miasta Gdańska, jego Zastępcy, czy kierownicy właściwych jednostek
organizacyjnych (np. Biura Rozwoju Gdańska), powinni w wiecowej formule zaprezentować planowane
na kolejny rok działania. Zgromadzenie planistyczne zakłada jednostronny przepływ informacji.
Kolejną formą udziału są warsztaty projektowe. Warsztatowa forma zająć wymaga niewielkich liczebnie
i zaangażowanych grup rekrutowanych spośród mieszkańców Miasta Gdańska. Podstawowym założeniem
warsztatów jest bowiem interakcja pomiędzy ich moderatorem – urbanistą lub architektem, a uczestnikami.
Uczestnicy warsztatów sporządzają mapy i makiety obszaru interwencji koncentrując się przede wszystkim
na określaniu przeznaczenia terenu, podstawowych parametrów i wskaźników obiektów, lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Panele dyskusyjne stanowią natomiast podsumowanie pozaustawowej partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym. Zostaną na nich omówione główne problemy dotyczące obszaru interwencji, a także
zrekonstruowane poglądy mieszkańców w kwestii ich potrzeb i oczekiwań. Zakłada się nieograniczony dostęp wraz z możliwością zabrania głosu przez uczestników.
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udziału w procesie. Przewidziano dwie metody uzyskania terenu pod inwestycję – prosty wykup nieruchomości, który jednak w miarę upływu czasu i znaczącego wzrostu cen nieruchomości stracił na
znaczeniu oraz tzw. right conersion formula, oznaczający przekazanie praw do terenu. Wykorzystanie
tej metody oznaczało podjęcie konkretnej procedury
(land readjustment), w przypadku której koszt projektu (przygotowania inwestycji jak i infrastruktury)
ponosili przyszli jego beneficjenci. Procedura ta
oparta jest na partnerstwie publiczno-prywatnym
charakteryzującym się jednak wyjątkową odpowiedzialnością społeczną.

„Odpowiedzialna partycypacja
społeczna” na przykładzie
rewitalizacji japońskiej dzielnicy
Roppongi Hills w Tokio
Realizacja projektu odnowy śródmiejskiej dzielnicy Roppongi jest przykładem efektywności w wytrwałym dążeniu do realnego współdziałania w przestrzeni miejskiej. Japonia jest szczególnym przypadkiem
z punktu widzenia zagadnień przestrzennych ze względu na znaczny poziom gęstości zaludnienia i skalę
urbanizacji, co teoretycznie wskazywać mogłoby na szczególne nasilenie konfliktów przestrzennych,
jednakże praktyka okazuje się zupełnie odmienna.

WPROWADZENIE
Tokio stanowi obecnie jedno z największych wyzwań
planistycznych w skali globalnej. Należy bowiem do
największego obszaru metropolitalnego na świecie
„Wielkiego Tokio”, którego liczba mieszkańców zbliżona jest do liczby mieszkańców całego państwa
polskiego. Sama Japonia należy do najgęściej zaludnionych państw świata mimo tego, że średnia gęstość pozornie nie wykazuje takiego zjawiska. Jednakże uwarunkowania geograficzne powodują, iż nie
więcej niż 25% powierzchni wyspy faktycznie spełnia
warunki odpowiednie dla lokalizacji zabudowy, gdzie
gęstość zaludnienia wzrasta do 1000 osób/km2. Stolica Japonii zlokalizowana jest na największej równinie w południowo-wschodniej części wyspy. Pomimo ogromnych ograniczeń przestrzennych i jednej
z największych liczb ludności miejskiej Japonia


stanowi obecnie jedno z dominujących pod względem gospodarczym państw świata. Jednym z powodów takiej sytuacji jest fakt, iż owe ograniczenia nie
rozpatrywane są pod kątem problemu, w jego pejoratywnym znaczeniu, lecz jako wyzwanie.
Podobnie do Polski, Japonia posiada zdecentralizowany system planowania przestrzennego, który
wprowadzony został w wyniku przemian w latach 90.
ubiegłego wieku. System ten charakteryzuje się znaczącym bipolaryzmem o słabo ugruntowanej pozycji
na poziomie lokalnym i silnym ośrodku centralnym.
W przeciwieństwie do systemu polskiego zapisy
dokumentów tworzonych na poziomie centralnym
posiadają realne odniesienie co do kształtowania
przestrzeni i mogą być bezpośrednio implementowane do regulacji na poziomie lokalnym. Gwoli porównania zapisy znajdujące się w Krajowej Koncepcji

doktorantka w Katedrze Gospodarki Przestrzennej Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.
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Zagospodarowania Przestrzennego Kraju w Polsce
mają jedynie charakter ogólny, a sam dokument nie
posiada waloru aktu powszechnie obowiązującego.
ZARYS PROBLEMU
Roppongi jest śródmiejską dzielnicą Minato, jednego
z 23 specjalnych okręgów japońskiej stolicy. Jeszcze
w latach 70., 80. XX wieku dominowała w niej typowa, tradycyjna zabudowa miast japońskich – niska,
gęsta z dominującą funkcją mieszkaniowo-usługową. Dopiero na przełomie wieków zaczynają się pojawiać wieżowce, tak charakterystyczne dla współczesnego obrazu Tokio. Ich powstanie, co oczywiste,
wiązało się jednak z obawami mieszkańców zamieszkiwanego obszaru.
W 1969 r. w Japonii w wyniku pogarszającego się
stanu jakości życia w wielu miastach wprowadzono
nową politykę „odnowy urbanistycznej” (Urban Renewal Policy). Ze względu na kryzys gospodarczy
i niezdolność finansowania owych działań zdecydowano się na rozparcelowanie kosztów na przyszłych
beneficjentów danych inwestycji zapewniając im
preferencyjne warunki uczestnictwa w procesie. Jedną z dzielnic, na której wyznaczono teren przeznaczony do przekształceń stanowiła właśnie dzielnica
Roppongi. Zgodnie z nowym prawem właściciele
wskazanego obszaru są zobligowani do wzięcia

W latach 80. jeden z największych japońskich deweloperów Mori Building Company zaproponował projekt generalnej przebudowy dzielnicy, której centrum
stanowić miał wysokościowiec o 54 kondygnacjach
powstający w trosce o postępującą tendencję demograficzną i spójność między dostępnością zasobów
a intensywnością wykorzystania terenu. Projekt Roppongi Hills miał stanowić w założeniu wielofunkcyjną
dzielnicę, na obszarze której znajdować się miała
przede wszystkim przestrzeń biurowa, a także apartamenty mieszkalne, strefa usługowa, handlowa, gastronomiczna, kulturalna i rozrywkowa. Zamysłem
dewelopera było stworzenie samowystarczalnej
dzielnicy w śródmieściu, która pozwoliłaby na ograniczenie procesu rozlewania się miasta na tereny
podmiejskie. Zwrócił on uwagę na fakt postępującej
separacji miejsc pracy i miejsca zamieszkania, co jak
twierdził, w znacznym stopniu wpływało na degradację jakości centum miasta z powodu odpływu ludności na przedmieścia1.
UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA
Starania firmy o możliwość realizacji opisywanej inwestycji trwały blisko 17 lat. Długość procedury partycypacyjnej jest spowodowana koniecznością uzyskania zgody co do przeprowadzenia inwestycji od
conajmniej 2/3 właścicieli, podczas gdy struktura
własnościowa w Japonii charakteryzuje się znacznym rozdrobnieniem. Obszar planowanej przebudowy stanowił prawną własność ponad 500 osób.
METROPOLITAN NR 3 (3)/2016
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ABSTRACT

W trakcie trwania negocjacji (o które oparty jest cały
proces) podejmuje się liczne działania informacyjne
wobec społeczeństwa. Wspomniana już długość
procesu partycypacyjnego jest wynikiem indywidualnego podejścia do każdego z właścicieli gruntu
w obrębie wyznaczonego obszaru, wyjaśnienia projektu, promowania korzyści wynikającej z jego realizacji i ostatecznie przekonanie do podpisania dokumentu potwierdzającego zgodę na uczestnictwo. Cały
proces określić można jako wysoce transparentny.
W ramach opisywanego przypadku zorganizowano
blisko 800 spotkań. Poza indywidualnymi negocjacjami organizowano również ogólnodostępne zebrania na których przedstawiano zamysł całej inwestycji, prezentowano makiety pozwalające dokładnie
wyjaśnić konkretne rozwiązania projektowe, czego
brakuje w praktyce polskiego współuczestnictwa
w procesach planistycznych. Prócz powyższych organizowano również zwiedzania dzielnic w których
wprowadzone zostały już działania/inwestycje o podobnym charakterze, ażeby przedstawić skutki funkcjonowania już istniejących projektów.
Podczas owego procesu powstało stowarzyszenie,
które wykształciło się w celu obrony własnego interesu. Przy czym, co bardzo istotne, jego celem było
ułatwienie wypracowania wspólnego interesu ze
względu na liczebność pojedynczych podmiotów, nie
natomiast rozczeniowa postawa skierowana przeciwko deweloperowi. Owe stowarzyszenie, które połączyło właścicieli gruntów stało się również jedną
ze stron w postępowaniu.
Ostatecznie, w wyniku licznych działań uzyskano
zgodę niemal wszystkich właścicieli gruntów na której powstać miała inwestycja. Dzięki cierpliwym akcjom informacyjnym, jak i profesjonalnym podejściu
przedsiębiostwa udało się wypracować rozwiązanie,
na które zgodę wyraziło ponad 80% zaangażowanych, co przy tak dużej skali jest zjawiskiem skrajnie
nieprawdopodobnym. Właściwej realizacji inwestycji
podjęto się w roku 1999 i ukończono ją w 2003.
1

WYNIK I EFEKTY PROCESU
Obecnie obszar Roppongi Hills stanowi jedną z najprężniej rozwijających się dzielnic tokijskiego okręgu
Minato. W ramach realizacji projektu dokonano również modernizacji układu komunikacyjnego, budowy
placu i ogólnodostępnego parku a także wszelkich
wypracowanych podczas konsultacji rozwiązań, co
stanowi istotny aspekt w ramach budowania wzajemnego zaufania. Poza wymiernym efektem materialnym, poprzez realizację obietnic dewelopera uzyskano jeszcze efekt mentalny w postaci poczucia
istoty decyzyjności mieszkańców. Jeden z wieżowców przeznaczonych pod funkcje mieszkaniowe zajmują w całości dawni mieszkańcy zrewitalizowanego
terenu, którzy dzięki podejmowanym działaniom
stworzyli wspólnotę o bardzo silnych więziach.
W warunkach polskich w przypadku wielu rewitalizacji dzielnic mieszkaniowych duża część mieszkańców opuszcza swoje dotychczasowe miejsce zamieszkania i nigdy do niego nie wraca, co ma związek
z postępującym procesem gentryfikacji. Ważnym
aspektem z punktu widzenia mieszkańców było ustanowienie parku na terenie dzielnicy oraz zagospodarowania tereny pomiędzy wysokościowcami. Oba te
warunki zostały spełnione. Przy czym w przypadku
parku, realizacja owego postulatu nie stanowiła jedynie dobrej woli dewelopera, ale była uwarunkowana
prawnie. Japońskie przepisy urbanistyczne zawierają
przepisy dotyczące nakazu zapewnienia określonej
ilości terenów zieleni publicznej w przypadku inwestycji wysokościowych.
ZMIANA PARADYGMATU
Przemiany jakie zaszły w gospodarce Japonii na
przełomie ostatnich dziesięcioleci mają swoje odwzorowanie w zmianach systemowych dotyczących
planowania przestrzennego, procesu partycypacji
społecznej, która jest wynikiem liberalizacji gospodarki ale co najważniejsze również w samym postrzeganiu istoty owego procesu. W opozycji do dotychczasowej „twardej” prowzrostowej urbanistyki

http://www.businessweek.com/stories/2002-11-03/rethinking-tokyo [data dostępu: 30.11.2014]
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Japan is a special case from the
spatial point of view due to the
significant level of population density and scale of urbanization. Similarly to Poland in the 90s of the last century there has been introduced decentralized spatial planning system, based on the liberal nature of planning with
public participation as the one of the basic ideas.
Implementation of the downtown renewal project
of the Roppongi district is an example of so called ‘responsible social participation’. The project was carried
out using a method called ‘land readjustment’ (LR)
which played a key role during the economic crisis in
Japan. Its main idea is based on cooperative land development technique. The urban renewal areas are designated by decision at the central level. LR project may
be initiated both public and private. Landowners contribute to the costs of investment, but are also the beneficiaries of change in the area.

Example of Roppongi Hills is a project lasting more than
17 years due to the fact that redevelopment area is accounted for the property over 500 people. This long
participatory process is the result of an individual approach to each of the landowners within the designated
area caused by an explanation of the project, promoting
the benefits resulting from its implementation and ultimately convincing to sign a document confirming that
they are decided to participate in it. Just after obtaining
more than 400 written consents Mori Building Company
was able to proceed to the investment.
Currently, the area of Roppongi Hills is one of the fastest
growing areas of Tokyo's Minato ward. Within the project there was also conducted modernization of the
communication system, the creation public square and
park and rest worked out in the consultation solutions,
which is an important aspect in the context of building
mutual trust.

stanęło poszanowanie dla tradycyjnych wartości
i wielowiekowe tradycje samoorganizacji. Nowe działania charakteryzują kierunek urbanistyki prorozwojowej z większym udziałem społeczności lokalnych.

tycypacja, współuczestnictwo. Każdorazowo podejmowane działania i realizacja pomysłów wnoszą
do rozumienia pojęcia nowe elementy niezbędne dla
poprawnego jego definiowania i rozumienia.

Większość przedsięwzięć partycypacyjnych, zwłaszcza tych inicjowanych oddolnie, odbywa się w ramach metody machizukuri, która skupia się na poprawie jakości życia w miastach. Jest to metoda
partycypacji przy której biorą udział zarówno mieszkańcy, właściciele gruntów jak i zainteresowani wolontariusze opiera się na działaniach ustalonych
w ramach programu stworzonego przez fachowców.
Możliwości udziału w procesie partycypacji rozpoczynają się już w fazie tworzenia koncepcji przedsięwzięcia, trwają w okresie projektowania i realizacji,
a co najbardziej istotne po ukończeniu inwestycji
najczęściej skutkują stworzeniem fundamentu więzi
społecznej.

W Polsce wciąż brak jest tradycji współpracy i brak
zaufania do współuczestników procesu. Często
zrzeszający się mieszkańcy zamiast współtworzyć
i szukać wspólnego rozwiązania, grupują się jedynie
w ramach walki i protestów. W krajach zachodnich
zauważyć można odejście od postrzegania partycypacji społecznej i ruchów oddolnych jako przykrej
powinności czy „zabawy zarezerwowanej dla nadgorliwych miejskich aktywistów” w kierunku uświadomienia znaczenia i możliwości odpowiedzialnego
współzarządzania wspólnym dobrem jakim jest
przestrzeń miejska.

PODSUMOWANIE
Przykład Rappongi Hills udowadnia iż proces partycypacji społecznej jest procesem niezwykle złożonym, lecz nie zawsze musi być rozpatrywany w kategoriach konfliktu, lecz raczej pola do współpracy,
co wynika również ze znaczenia samego słowa par-
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Social media i crowdsourcing
nowymi kanałami
partycypacji
Internet staje się miejscem nieograniczonych możliwości. To właśnie jego powszechność i liczba użytkowników sprawia, że jest to jedno z najpotężniejszych mediów. Social media oraz crowdsourcing
mogą w realny sposób oddziaływać na politykę przestrzenną. Przykłady z różnych zakątków świata pokazują, że taka forma partycypacji staje się coraz powszechniejsza i skuteczniejsza.
Szacuje się, że jedna trzecia czasu spędzonego on-line przeznaczona jest na przeglądanie serwisów społecznościowych. Zauważają to liczne urzędy i prowadzą własne profile na takich serwisach jak Facebook
lub Twitter. To nowy sposób udziału społeczeństwa
poza tradycyjnymi formami partycypacji. Planiści
muszą działać na rzecz łączenia pragnienia innowacyjności oraz formalnego procesu planowania. Nie
można nazwać prawdziwą partycypacją wyłącznie
informowania mieszkańców o podejmowanych inicjatywach.
Social media to różne formy korzystania z internetowych technologii, takie jak aplikacje, blogi czy portale internetowe. Gromadzą one często znaczną liczbę
użytkowników interesujących się określoną tematyką, dzięki czemu mają dużą siłę oddziaływania. Jednak ich popularność jest niejednokrotnie efektem
pracy jednostki, a powodzenie danego przedsięwzięcia kwestią nieprzewidywalną. Mądrze zarządzane
mogą stać się rzetelnym sposobem partycypowania
w planowaniu przestrzennym.


Crowdsourcing ma za zadanie upowszechnianie
spraw związanych z prowadzeniem polityki przestrzennej poprzez internet. To proces dający szansę
nie tylko zapoznania się z działaniami prowadzonymi
przez władze, ale również aktywnego w nich uczestnictwa. Celem tego zabiegu jest otwarcie się przez
specjalistów w planowaniu przestrzennym i zarządzaniu miastem na szerokie grono użytkowników
internetu.
Wszelkie dokumenty związane z planowaniem przestrzennym tj. plany miejscowe i strategie rozwoju
oddziałują na ogół społeczeństwa danego obszaru.
Istotną kwestią jest pogodzenie różnych interesów.
Udział mieszkańców w procesie ich sporządzania
znacznie ułatwia ustalanie właściwych zapisów odpowiadających na realne potrzeby zbiorowości. Dotarcie do szerokiego grona ludzi powinno być zatem
kluczowym zadaniem w procesie planowania przestrzennego.
Social media oraz crowdsourcing stają się nowymi
kanałami kontaktu z obywatelami. Jest to znacznie
łatwiejsze niż nakłonienie mieszkańca do odwiedzenia urzędu, gdzie może wnieść swoje uwagi do przebiegu nowo zaplanowanej drogi lub poskarżyć się na
brak terenów zielonych w okolicy jego miejsca zamieszkania. Sposoby te poszerzają również wachlarz możliwości realnego wpływania na politykę
przestrzenną danej jednostki terytorialnej. Nie zawsze jednak miasta podchodzą do takich rozwiązań

student Gospodarki Przestrzennej Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.
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z entuzjazmem i zaangażowaniem. Istnieje obawa,
że mogą powstawać kontrowersyjne poglądy, które
będą osłabiać pozycję urzędu sprawującego władzę.
Opornie przyjmowane są nowe metody partycypacji
jako legalnych form udziału społeczeństwa.
Istnieją jednak liczne przykłady z całego świata,
gdzie takie narzędzia jak social media i crowdsourcing są postrzegane w bardzo pozytywny sposób.
Można je wykorzystywać w różnej formie i do osiągnięcia odmiennych celów. Najważniejsze jest jednak, aby w sposób jak najbardziej przystępny dotrzeć do mieszkańców i zachęcić ich do aktywnego
uczestnictwa w kreacji przestrzeni w której żyją. To
właśnie użytkownicy tej przestrzeni mają świadomość istnienia różnych problemów, których architekci, urbaniści czy władze rządzące mogą nie zauważać. Poprzez social media specjaliści mogą
gromadzić dane, analizować je, odpowiadać na potrzeby obywateli, odnosić się do ich projektów czy
luźnych koncepcji. Działania oddolne postrzegane są
przez urząd jako niezwykle cenna forma wsparcia
rządzących w przedsięwzięciach służących poprawie jakości życia mieszkańców.
Pierwszym przykładem dobrego wykorzystania social mediów procesie kształtowania polityki przestrzennej jest program Transparent Chennai prowadzony w mieście Chennai (południowo-wschodnie
Indie). Grupa ekspertów tworzy dane i udostępnia interaktywne mapy, przekazując mieszkańcom
najważniejsze informacje w formie przystępnej dla

każdego obywatela. Platforma internetowa ma za zadanie umożliwić mieszkańcom (szczególnie ubogim)
dostęp i udział w planowaniu i zarządzaniu miastem.
Czasami brak danych umożliwiał rządzącym unikania
obowiązków. W przypadku, kiedy społeczeństwo jest
bardziej świadome działań podejmowanych przez
miasto oraz ma łatwy dostęp do różnego typu danych, może składać roszczenia i wywierać presję
w celu ich realizacji. Na mapach możemy znaleźć
dane dotyczące np. mieszkalnictwa i demografii,
transportu, infrastruktury czy usług komunalnych.
Transparent Chennai stara się, aby mieszkańcy miasta mogli „myśleć przestrzennie” w czasach szybkiej
urbanizacji. Równocześnie eksperci organizują szkolenia i spotkania dla lokalnej społeczności, co w efekcie wpływa na wzrost zainteresowania prowadzonymi działaniami za pomocą internetu. W przypadku
krajów z niedostatecznie rozwiniętą zdolnością instytucjonalną w kwestii planowania przestrzennego lub
brakiem pieniędzy na finansowanie kompleksowych
badań i spisów pozyskiwanie danych przez użytkowników są niezbędne dla miasta.
Z kolei w Nowym Jorku Departament Policji utworzył
stronę Crashstories.org. Każdy użytkownik może dodać do interaktywnej mapy znacznik z opisem zdarzenia drogowego takiego jak potrącenie pieszego,
rowerzysty, czy kolizję samochodów. Za pośrednictwem takiego medium gromadzenie danych odbywa
się w czasie rzeczywistym, a efekt jest łatwo przyswajalny dla odbiorcy. Dane ze zdarzeń zbierane są
w celu oceny bezpieczeństwa drogowego na nowojorskich ulicach. Dzięki dużej liczbie zgłoszonych incydentów służby porządkowe oraz władze miasta
mają pogląd na faktyczną sytuację i mogą podejmować odpowiednie działania w celu ich minimalizacji.
To z pozoru niewiele znaczące narzędzie w diagnozowaniu problemów przestrzennych może się przyczynić w istotny sposób do planowania i projektowania
przestrzeni miejskich tak, aby były bezpieczne i przyjazne użytkownikom różnych form komunikacji.
W tym samym mieście powstała platforma Betaville.
To trójwymiarowa mapa wizualizująca miasto zwane
właśnie Betaville. Użytkownicy mogą dodawać do
METROPOLITAN NR 4(2)/2015
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ABSTRACT

Social Media and crowdsourcing may have a real impact
on spatial policies. Examples from different parts of
the world show, that this form of participation is becoming more and more popular and effective. Out of
statutory methods of participation in the process of
spatial planning and city-management can affect the
activity of citizens and their sensitization on the problems associated with them. Participation in the proces of it’s creation helps to develop adequate guidelines in lines with real needs of communities.
Reaching the vast number of people should be a key

in the process of spatial planing. Social media and
crowdsourcing are becoming a new channels of
communication with citizens. It is a lot easier than
making a person come to the office. These methods
reach the citizens in an aproachable way and encourage them to participate in the developement of the
space they live in. The users of the space are the
people who are aware of the problems, that architects, urbanists or governors may not see. Through
social media specialists can gather data, analyse it,
answer the needs of citizens, relate to their projects
or loose conceptions.

niej własne projekty dając konkretne propozycje
na zaaranżowanie przestrzeni miejskiej. Platforma
przypomina swoim wyglądem popularną grę komputerową Sim City. Ten sposób partycypacji zachęca
do projektowania lub przedstawiania własnych koncepcji nie tylko zwykłych mieszkańców, ale również
wykwalifikowanych architektów czy biur projektowych z dowolnego miejsca na świecie. Platforma ma
wbudowane forum dyskusyjne, co pozwala na wymianę uwag i komentarzy w celu udoskonalenia prezentowanej koncepcji.

nego GO TO 2040. Mogą sami monitorować procesy
związane z wdrażaniem wyznaczonych celów. Pozwala to także zrozumieć szerszemu gronu mieszkańców jakie jest znaczenie planu, a także zmusza
rządzących do odpowiedzialności i efektywnej pracy.

Kolejny przykład z Chicago pokazuje, że crowdsourcing może być stosowany w wielu przypadkach.
Tutaj zrealizowano projekt o nazwie Divvy. Jest to
system publicznie dostępnych rowerów oraz stacji,
powstały w celu popularyzacji tego środka transportu i zmniejszenia ruchu samochodowego na terenie
miasta. Portal internetowy między innymi zbiera informacje o pożądanych lokalizacjach nowych stacji
przesiadkowych. To właśnie użytkownicy systemu
mają wskazywać w jakim kierunku powinien się on
rozwijać. Dzięki temu program odpowiada na realne
potrzeby mieszkańców oraz zapewnia przydatność
tego typu inwestycji. Cały system składa się aktualnie z 3000 rowerów oraz 300 stacji przesiadkowych.
W tym samym mieście Chicago Metropolitan Agency
for Planning założyła stronę internetową oraz aplikację o nazwie MetroPulse. Dzięki temu mieszkańcy
mają łatwy dostęp do wskaźników prezentujących
postęp prac wdrażających założenia planu regional-
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Na koniec przykład z naszego podwórka. Miasto
Opole uruchomiło Mapę Opolskich Potrzeb. Jest to
łatwa do obsługi platforma internetowa, gdzie na
podstawie Google Maps mieszkańcy miasta mogą
dodawać swoje uwagi i komentarze lokalizując je
w konkretnym miejscu. Głównym celem projektu jest
stworzenie mapy potrzeb, które mają wskazać na
problemy związane między innymi z infrastrukturą,
komunikacją lub bezpieczeństwem. Miasto mając
dostęp do takiej bazy danych może efektywnie
kształtować swoją politykę w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców i poprawy jakości życia.
Powyższe przykłady prezentują dobre praktyki partycypacyjne. Należy mieć jednak na uwadze, że nie
wszyscy mieszkańcy mają dostęp do narzędzi takich
jak media społecznościowe lub aplikacje mobilne.
Jednakże planiści są świadomi ogromnego potencjału w tych formach partycypacji, co daje młodemu
pokoleniu silniejszy głos w procesie planowania
przestrzennego. Planiści muszą korzystać z metod,
które z jednej strony będą aktywizować społeczeństwo, a z drugiej będą odpowiadały aktualnej formie
interakcji społecznych.
METROPOLITAN NR 4(2)/2015
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E-partycypacja –
uczestnictwo w epoce ICT
Artykuł opisuje nowoczesną formę uczestnictwa mieszkańców w tworzeniu prawa i dokumentów strategicznych na przykładzie Estonii. Estonia to państwo, które jako jedno z pierwszych w Europie wprowadziło głosowanie internetowe, podpis internetowy czy mobile-ID, czyli cyfrowy dowód osobisty zamieszczony na karcie SIM. To właśnie dzięki innowacjom Estonia w ciągu ostatnich 25 lat stała się „bałtyckim
tygrysem”. Warto wyciągać wnioski z sukcesów państwa, które dokonania zarówno w zakresie gospodarki, jak i rozwiązań ICT budzą podziw na całym świecie.

3)Dostosowywanie prawa do zmian cyfrowych i budowa społeczeństwa informacyjnego, czyli takiego,
które potrafi wykorzystywać nowoczesne technologie (reforma ochrony prywatności w Europie, wykorzystanie informacji sektora publicznego, wspieranie
e-umiejętności, Latarnicy Polski Cyfrowej).

WSTĘP

Wobec tego można przyjąć, że za cyfryzację należy
uznać zespół procesów komputeryzacji, informatyzacji oraz digitalizacji sektora publicznego.

Zgodnie z raportami Miniwatts Marketing Group
w ciągu ostatnich 14 lat liczba użytkowników Internetu
na świecie wzrosła ponad 7-krotnie do 3035,7 mln1.
W Ameryce Północnej dostęp do Internetu ma 87,7%
populacji. W Europie 70,5%. Postępująca cyfryzacja
przynosi wiele udogodnień w codziennym życiu. Internet umożliwia szybszy przepływ informacji, kapitału, dóbr i usług. Za pomocą komputera, tabletu, telefonu komórkowego można uzyskać dostęp do
konta bankowego, sklepu, kupić bilet kolejowy, lotniczy czy odbyć rozmowę biznesową. Cyfryzacja zaczyna wkraczać wielkimi krokami również w sektor
usług administracyjnych. Możliwość załatwienia potrzebnych spraw przez sieć nie jest już domeną prywatnych przedsiębiorstw, a coraz szerzej przyczynia
się do optymalizacji działania administracji rządowej
i samorządowej. Wraz z rozwojem Internetu rośnie
także świadomość społeczna, która przekłada się
 student gospodarki przestrzennej na Wydziale Oceanografii
i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego
 student architektury na Wydziale Architektury Politechniki
Gdańskiej
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bezpośrednio na kształt i rozwój demokracji. Rozwija
się zatem nowe narzędzie w zarządzaniu państwem
i samorządem – e-partycypacja.
DEFINICJE: CYFRYZACJA – E-ADMINISTRACJA –
E-PARTYCYPACJA
Słowo „cyfryzacja” zostało rozpowszechnione poprzez utworzenie w 2011 roku Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Jednak wraz z utworzeniem tego
departamentu nie zdefiniowano, czym jest, ale podano zadania jakie wynikają z tego sformułowania2:
1) Budowa internetowych sieci szerokopasmowych
(Narodowy Plan Szerokopasmowy, wspieranie
budowy sieci przez samorządy),
2) Rozwój e-administracji, czyli umożliwianie załatwiania spraw przez komputer (Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa wyznacza cele,
Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji koordynuje prace),

Jednym z zadań procesu cyfryzacji jest rozwój e-administracji, czyli digitalizacja procedur administracyjnych, w celu optymalizacji kosztów i czasu pracy
urzędów i obywateli.
E-partycypacja jest narzędziem e-administracji ułatwiającym obywatelom możliwość uczestniczenia
w obowiązujących procedurach tworzenia prawa,
dokumentów strategicznych i planistycznych na
szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.
CASE STUDY: ESTONIA
Estonia to jedna z najmłodszych demokracji w Europie. Niepodległość uzyskała po rozpadzie Związku
Socjalistycznych Republik Radzieckich w 1991 roku.
Dzięki szybkiej dekomunizacji życia publicznego,

1 h ttp://www.internetworldstats.com/stats.htm

3

Mentor & Student Research Lab, w trakcie publikacji.

2 h ttps://mac.gov.pl/co-robimy

4

Citizen centric e-participation, Praxis, 2013, s. 17-29.

5

http://www.doingbusiness.org/rankings

liberalizacji gospodarki oraz postawienia na sektor
innowacji Estonia stała się „bałtyckim tygrysem”.
Produkt Miejski Brutto Tallina od 1993 do 2007 roku
powiększył się ponad dwukrotnie3. W ciągu ostatnich
20 lat rozwinęła się również jako nowoczesne
państwo z przyjaznym prawem i administracją publiczną. Dzięki utrzymaniu transparentności i elastyczności procedur administracyjnych, a także dzięki ustawicznemu uczeniu się aparatu państwa Estonia
posiada stabilność budżetową, polityczną i ekonomiczną4. W najnowszym raporcie przyjaznych gospodarek „Doing business” Estonia zajmuje 17. miejsce i plasuje się tuż za Kanadą5.
Estonia jest również stawiana za wzór stosowania
nowoczesnych form partycypacji społecznej.
16 listopada 2011 roku w Poznaniu odbyła się pre-konferencja pt. „Innowacje dla e-uczestnictwa” zorganizowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz szwedzką agencję innowacji
„Vinnova”. W trakcie wystąpień Estonia była wielokrotnie chwalona przez przedstawicieli dojrzałych
demokracji skandynawskich. W swoim wystąpieniu
Margrét Björnsdóttir, adiunkt na Uniwersytecie
Islandzkim w Reykjaviku, dyrektor Instytutu Administracji Publicznej w Islandii, porównywała islandzki
model partycypacji elektronicznej do estońskiego
i stwierdziła, że Bałtycki Tygrys powinien być stawiany za wzór na skalę światową.
W Estonii 87% populacji w wieku 14-72 ma dostęp
do Internetu, a w populacji poniżej 35 roku życia tylko
2 osoby na 100 nie są użytkownikami Sieci. Estoński
rząd zdecydował, że zainwestuje w administrację
elektroniczną, aby zapobiegać korupcji i uznał dostęp
do Internetu za jedno z fundamentalnych praw obywatela. Prędko wprowadzono możliwość elektronicznego podpisu, a rocznie państwo przeznacza 2%
budżetu na rozwój ICT.
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Na szczeblu krajowym w 2001 roku wdrożono pierwszy program uczestnictwa elektronicznego – TOM
(Today I Decide). TOM to portal internetowy, który
jako narzędzie partycypacji daje obywatelom możliwość proponowania, dyskutowania i głosowania nad
nowym propozycjami legislacyjnymi, po których
decydenci są zobowiązani do uzasadnionej odpowiedzi i wdrożenia przegłosowanych inicjatyw. TOM odniósł znikomy sukces. Ponad 7 tysięcy zarejestrowanych uczestników zaproponowało i przedyskutowało
1187 nowych inicjatyw. Projekt „Today I Decide”
wspomógł ideę partycypacji społecznej, umożliwiając Estończykom realizację nowych pomysłów
z otwartą dyskusją publiczną o krajowym zasięgu
przy zagwarantowanej odpowiedzi z poziomu decyzyjnego. Zgodnie z kategoryzacją prowadzoną przez
OECD platforma TOM idealnie pasuje do modelu używania technologii informacyjnych i komunikacyjnych
(ICT) do promowania aktywnego uczestnictwa obywateli. Platforma TOM opierała się na zasadach partnerstwa pomiędzy rządem a obywatelami. Poruszano tematy polityki transportowej, podatków, narodu
estońskiego, polityki rodzinnej, młodzieżowej, alkoholowej czy ochrony środowiska6. Był to pionierski
projekt na skalę Europy, jednak pomimo wizjonerskiej
idei nie zyskał większej uwagi. Jako wady tego projektu Glencross wylicza:
• stosunkowo niską liczbę użytkowników,
• dominacja kilku najbardziej aktywnych uczestników użytkowników,
• brak odpowiedniego zaangażowania w dyskusję ze
strony administracji rządowej,
• rozczarowanie autorów pomysłów brakiem komentarzy ze strony użytkowników.
W ciągu 7 lat tylko 1% pomysłów zostało wdrożonych do estońskiego systemu prawnego. Porównu-

jąc to z polską obywatelską inicjatywą ustawodawczą i tak jest to wynik imponujący. W ciągu ostatnich
7 lat polski rząd odrzucał obywatelskie projekty
ustaw w pierwszym czytaniu, nawet gdy zebrano
pod inicjatywą 2 miliony podpisów7.
W 2005 roku Estonia jako pierwszy kraj w Europie
zaczął wdrażać możliwość głosowania przez Internet. Estończycy po raz pierwszy mogli zagłosować
on-line w wyborach samorządowych. Obecnie mogą
w ten sposób głosować w wyborach lokalnych, krajowych i do Parlamentu Europejskiego. Głosowanie
jest bardzo proste. Wystarczy mieć swój dowód osobisty lub Mobile-ID, czyli elektroniczny dowód osobi
sty w telefonie komórkowym. Należy zalogować się
i zagłosować. Oddany głos jest anonimowy (dane
osobowe zostają odseparowane od danych o głosowaniu) i cały czas widoczny dla głosującego8. W wyborach parlamentarnych w 2011 roku z metody
e-voting skorzystało aż 63,5% uprawnionych do głosowania9. Jest to narzędzie, które nie tylko ułatwia
uczestnictwo w wyborach, ale także przyspiesza
i zwiększa transparentność procesu liczenia głosów,
zwiększa zaufanie społeczne i obniża koszty obsługi
komisji wyborczych.
W 2007 roku wyciągnięto wnioski z platformy TOM
i powołano witrynę osale.ee (osale – est. część, element), która uzupełniła braki poprzednika. Wydzielono trzy podstawowe funkcje10:
1) Deliberacja – obywatele i grupy interesów mogą
uruchamiać inicjatywy dla nowych propozycji
legislacyjnych, idei i krytyki wobec rządu i zgłaszać w formie petycji. Każdy wniosek podlega
głosowaniu i komentowaniu przez innych użytkowników. Następnie, wniosek jest przekazywany
do właściwego ministerstwa, które jest zobowiązane do udzielenia oficjalnych wyjaśnień, jakie

6

 lencross A., 2012, E-participation in the Legislative Process: Procedural and Technological Lessons from Estonia, European
G
University Institute, San Domenico, s. 7.

7

http://www.rp.pl/artykul/17,1121236-Projekty-do-kasacji.html

8

https://estoniaevoting.org/

9
10

http://www.vvk.ee/voting-methods-in-estonia/engindex/statistics
https://joinup.ec.europa.eu/community/epractice/case/awards-osale-estonian-eparticipation-tool
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działania zostały podjęte, a jakie nie wraz uzasadnieniem.
2) Partycypacja – obywatele mogą uczestniczyć
w debatach publicznych i mogą publicznie wyrazić swoją opinię na temat projektów ustaw zgłaszanych przez agencje rządowe. Wszystkie
agencje rządowe zostały poinstruowane, jak publikować projekty dokumentów strategicznych,
planów rozwoju, ustaw na stronie poświęconej
konsultacjom społecznym. Składanie wniosków
jest dobrowolne i nie jest regulowane przez procedury administracyjne.
3) Informacja – agencje rządowe publikują na temat
nadchodzących decyzji politycznych i związanymi
z nimi konsultacjach społecznych. Istnieje również
wyszukiwarka aktów prawnych na etapie przygotowania (monitoring obywatelski przebiega zatem
od fazy propozycji do przyjęcia w parlamencie).
W ciągu tylko pierwszych dwóch lat odbyto ponad
70 konsultacji społecznych zainicjowanych przez
wszystkie 11 ministerstw w estońskim rządzie.
Raporty europejskie określają uczestnictwo za pośrednictwem Osale za dość istotne. Ponad 5 tysięcy
odwiedzin na konsultację. 2500 zarejestrowanych
użytkowników reprezentujących nie tylko pojedynczych obywateli, ale także organizacje pozarządowe
i biznesowe. Użytkownicy i strony zainteresowane
konsultacjami bardzo pozytywnie oceniają tę inicjatywę jako przedstawiającą możliwość dialogu między
sektorem publicznym i prywatnym. Wzrosła przejrzystość stanowienia prawa, procesu decyzyjnego.
Osale pozwoliło zaangażować nie tylko zawsze zainteresowane strony, takie jak think-tank’i, zrzeszenia
pracodawców czy związki zawodowe, ale także zwykłych mieszkańców.
Doświadczenie zdobyte w tworzeniu platform TOM
i Osale zostało wykorzystane do stworzenia międzynarodowego produktu TID+ (Today I Decide plus).
TID+ to darmowe oprogramowanie, które może zostać użyte przez każdą instytucję. Projekt został
sfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i rozwinięty w partnerstwie dwóch ośrodków badawczych – estoński e-Governance Academy (powołane
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już w grudniu 2002 roku) i włoski European University Institute. Projekt jest dostępny pod adresem: http://
tidplus.net.
W 2010 roku uruchomiono kolejny projekt pod nazwą VOLIS – system wspierania procedur na poziomie lokalnym. Jest to oprogramowanie dla członków
rad gmin i pracowników urzędów, za pomocą którego można śledzić, co się dzieje na sesjach – harmonogramy, wyniki głosowań i protokoły automatycznie
zamieszczane w Internecie. VOLIS został stworzony
w celu11:
• przyspieszenia, ułatwienia i zmniejszenia kosztów
procesu decyzyjnego w samorządach za pomocą
użycia oprogramowania informatycznego,
•wsparcia procesu e-partycypacji na poziomie lokalnym.
Główne cechy tego systemu informacyjnego:
•Zarządzanie i przetwarzanie dokumentów bez użycia papieru,
•Zwiększenie możliwości uczestnictwa w spotkaniach rady, w tym e-uczestnictwo,
•E-voting przez dowód osobisty,
•Automatyczne pisanie protokołów sesji rad gmin,
•Dostęp do transmisji na żywo oraz nagrań archiwalnych z posiedzeń władz lokalnych,
•Demokracja uczestnicząca – możliwość elektronicznego przygotowania dokumentów i poddania
pod dyskusję publiczną i e-głosowanie w kluczowych sprawach dotyczących samorządu, np. budżetu rocznego.
Łatwo zauważyć, że Volis jest próbą wdrażania Osale
na poziomie lokalnym. Z racji decentralizacji władzy
i autonomii samorządów, estońskie agencje rządowe
starają się – z sukcesami – edukować lokalnych decydentów odnośnie użycia nowych technologii
w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego
bez odgórnego narzucania zadań własnych gmin, jak
to się dzieje w przypadku polskiego ustawodawstwa.

Na wspomnianej już konferencji „Innowacje dla
e-uczestnictwa” swoje jednym z prelegentów był
pierwszy rektor i współzałożyciel Akademii e-Governance w Tallinie. Wcześniej był posłem do parlamentu Estonii i członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Pracował także jako doradca
ds. polityki zagranicznej prezydenta Estonii. Ivar Tallo
jest wykładowcą polityki społecznej i administracji
publicznej na Uniwersytecie w Tartu. Był autorem
podstawowych zasad polityki informacyjnej Estonii
(1997), kodeksu postępowania dla urzędników służby cywilnej (1998) oraz współautorem Public Information Act (2000). Był sprawozdawcą ustawy
o podpisie cyfrowym w Estonii (2000) i sprawozdawcą do Konwencji o cyberprzestępczości Rady
Europy (2001). Był również doradcą ds. e-Governance wielu państw Azji Mniejszej i Centralnej12.
Warto przytoczyć dwa slajdy z jego prezentacji.
Pierwszy z nich przedstawia ewolucję estońskich
oprogramowań e-partycypacyjnych. Estonia traktuje
budowę nowoczesnych narzędzi partycypacyjnych
jako proces ciągłego uczenia się i dostosowywania
do wymogów współczesnej demokracji. Wyciąga
wnioski ze swoich błędów, dzięki czemu szybko wychodzi z sytuacji problemowych. W latach 2008,
2009, 2010 i 2013 Tallin był wybierany do 21 najinteligentniejszych (Smart City) miast świata, w każdym z tych lat został on również wybrany do finałowej 713.
W 2008 roku Tallin i zarazem cała estońska gospodarka Jednak zbudował fundamenty wzrostu opartego na ICT, który pomaga bardzo szybko odbudowywać gospodarkę tego miasta i już w ciągu 6 lat Tallin
odrobił straty wynikające poniesione w kryzysie
i kontynuuje dynamiczny wzrost. Kapituła konkursu
zaznacza, że powrót do wzrostu był możliwy dzięki
poniesionym przez estoński rząd wydatkom na e-administrację i projektom partycypacyjnym pobudzają-

11

https://www.volis.ee/

12

http://www.kti.ue.poznan.pl/preconference-eGov2011pl/data/ivar_tallo.html

13

http://www.intelligentcommunity.org/index.php?src=news&refno=773&category=Community&prid=773
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cym aktywność obywatelską. Stolica rozwija dostępność do Internetu, organizuje programy szkoleniowe
dla „odłączonych” od Internetu. Jest również realizowany projekt partnerstwa publiczno-prywatnego
EstWin, w ramach którego do 2015 roku w całej
Estonii zostanie zbudowana sieć Internetu szerokopasmowego o prędkości 100Mbps.

• Integracja użyteczności, atrakcyjności, łatwości
dostępu i rozwiązań technologicznych,
•W
 ielokanałowość partycypacji,
•M
 oda – narzędzia partycypacji powinny iść z duchem czasu, aby utrzymać dialog społeczny.
PRZYKŁAD TARTU (EST)

Ivar Tallo zwrócił także uwagę na to, że e-partycypacji nie można postrzegać jedynie przez pryzmat technologii obrazując ją jako wierzchołek góry lodowej
(Ryc. 2). Estońska praktyka wdrażania rozwiązań
e-partycypacyjnych uczy, że na takie projekty należy
patrzeć systemowo. Do sukcesu są potrzebne:

Władze miasta Tartu, pracując nad nowym planem
zagospodarowania centrum wzięły za podstawy dwie
kwestie: gdzie budować, oraz gdzie nie budować.
Bazując na ewaluacjach poprzednich procesów planowania przygotowano strategię rozwoju dla centrum (I etap). Poniższy tekst przedstawia etap dyskusji publicznej wokół tego etapu.

• Obustronny szacunek pomiędzy obywatelami a decydentami
• Stałe wsparcie ze strony decydentów,
• Narzędzie powinno być użyteczne,
• Wsparte przez wyszkoloną i przyjazną administrację,

Dyskusja została zainicjowana przez lokalną gazetę
Tartu Postimees. Początek dyskusji dała publikacja
wizji przygotowanej przez biuro architekta miejskiego, która zawierała plany, wizualizacje, szkice, animacje itp. Wizja dotyczyła rozwoju nabrzeży rzeki
Emajõgi. Po publikacji materiałów, rozpoczęła się
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dyskusja na łamach gazety oraz z udziałem innych
mediów. Tartu Postimees twierdzi, ze większość artykułów dotyczących tego tematu była publikowana
na ich zamówienie. Jednak tematem zajęły się także
radio i telewizja.
Głównym celem tej dyskusji było przekonanie obywateli (mieszkańców), że rozwój miasta rzeczywiście ma znaczenie. Dyskusja zatem kierowana była
praktycznie do wszystkich mieszkańców, a także
architektów, planistów, decydentów i oficjeli, co
skutkowało faktycznym zaangażowaniem w procesy
decyzyjne.
Lekcją wyniesioną z tego procesu z pewnością jest
istotna rola mediów w kreowaniu dyskursu. Media
docierają praktycznie do wszystkich mieszkańców,
stąd też są najlepszym środkiem komunikacji i polem
do dyskusji. Kluczem do udanej dyskusji są także
materiały graficzne w postaci animacji, wizualizacji
itp., gdyż mocno ułatwiają wyobrażenie sobie inwestycji ludziom z ograniczoną wyobraźnią, oraz wprowadzają wspólną płaszczyznę dyskusji (wszyscy
wiedzą, o czym dyskutują)14.

ściowych udało się wykorzystać zgodnie z wcześniejszymi założeniami.
PODSUMOWANIE I REKOMENDACJE
Warto powtórzyć, że postępująca cyfryzacja różnego rodzaju usług zaczyna wkraczać wielkimi krokami
również w sektor usług administracyjnych. Możliwość załatwienia potrzebnych spraw nie jest już domeną prywatnych przedsiębiorstw, a coraz szerzej
przyczynia się do optymalizacji działania administracji miejskiej. Jednak jest to tylko jedna z wielu dodatkowych i na pierwszy rzut oka niedostrzegalnych
zalet. Wraz z rozwojem Internetu rośnie także świadomość społeczna, która przekłada się bezpośrednio
na kształt i rozwój demokracji.

Kolejnym przykładem potwierdzającym skuteczność
portali społecznościowych oraz roli mass mediów
w komunikacji społecznej był przetarg na organizację
transportu autobusowego w Tartu. Przetarg poprzedzony był licznymi ankietami oraz dyskusją we
wspomnianej wcześniej gazecie Tartu Postimees
w marcu 2003. Celem było osiągnięcie jak największej liczby odpowiedzi i wskazówek dotyczących
nowej organizacji transportu. Te z kolei posłużyły
jako wskazówki i wytyczne do organizacji przetargu.

Jednak problemem pozostają nadal dwie kwestie: nie
wszystkie ekipy rządzące miastami doceniają możliwości, jakie daje tzw. „e-administracja” i nie korzystają z ich potencjału (nie chcą, bądź nie wiedzą),
a z drugiej zaś strony nie wszyscy mieszkańcy darzą
równym zaufaniem swoje władze i nie zawsze chętnie z tych usług korzystają. Świadomość społeczna
wynikająca z szerokiego dostępu do informacji przekłada się na brak zaufania do niektórych decyzji podejmowanych przez władze miejskie. Z drugiej jednak strony zdarza się, że obok braku zaufania,
mieszkańcy nie czują, że ich decyzje mogą mieć
realny wpływ na rzeczywistość, sądząc, że jest to
jedynie gra władz „pod publiczkę” i sztuczne ocieplanie swojego wizerunku. Niektóre źródła podają
jako przyczynę tego zjawiska kryzys gospodarczy,
który dotknął Europę w ostatnich latach. Mówił
o tym Gerry Stoker.

Jako media społecznościowe władzom posłużyły
Twitter oraz Facebook. W gazecie Tartu Postimees
pojawiały się wizualizacje i graficzne propozycje wyglądu autobusów itp. W projekcie udało się utrzymać
transparentność procesu przygotowania przetargu
oraz włączyć wszystkich interesantów i partnerów
w ten proces, a dane pozyskane z portali społeczno-

Jako rdzeń rozwoju e-administracji władze miejskie
traktują szeroko rozumianą partycypację społeczną.
Unia Europejska przeznacza spore fundusze na cyfrowy rozwój państw członkowskich, a dalej na rozwój usług e-administracyjnych, a zwłaszcza narzędzi
służących włączaniu społeczeństwa w procesy decyzyjne w miastach.

14

http://eparticipation.eu/2012/10/engaging-citizen-to-the-general-planning-of-the-city-centre/
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ABSTRACT

During the last fourteen years
amount of the Internet users increased more than 7 times – to 3035,7 million people in
2014. In North America around 87,7% of the population
have access to the Internet, whereas in Europe it reaches nearly 70,5%. The Estonian government decided
that being connected is one of the most important human rights nowadays. In consequence Estonia spent
2-7% of their budget developing broadband Internet
connections and e-administration tools, as well as for
effective social dialogue improvement.
During the last fourteen years the Estonian government
completed three e-participation projects, developed
useful electronic tools for improving citizens’ access to
public life and invited self-government to adapt e-participation systems in local environment.
Example: Today I Shall Decide (2000-2006) – first pioneer electronic participation project in Europe. Government agencies have run a website, where citizens could
propose, discuss and vote for their propositions of new

Państwem, które się na tym tle zdecydowanie wybija
jest właśnie Estonia, która w pewnym okresie przeznaczyła aż 7% swojego budżetu na rozwój usług
elektronicznej administracji. System EXELOR zapewnie kompleksową obsługę nie tyle mieszkańców
miast, co wszystkich obywateli Estonii, a ostatnio
możliwe jest także uzyskanie tzw. „e-obywatelstwa”
(e-citizenship).
Estonia jest przykładem państwa, które pragnąc dialogu pomiędzy instytucjami publicznymi a mieszkańcami, chce korzystać z najnowocześniejszych zdobyczy techniki telekomunikacyjnych, stawiając na
takie cechy jak przyjazność, użyteczność czy integracyjność. Dzieje się to zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym. Estończycy stawiają na maksymalną digitalizację usług administracyjnych, co
przekłada się w pewien sposób na transparentność

legislation. In seven years time, people submitted 1187
new proposals, 1% of which was entered into force.
Though TID was innovative it had some issues like declining interests and disappointing involvement of the
officials.
Estonia has also run Osale.ee (from 2007) – heir of the
TID project. A perfect website with 3 key features: deliberation, participation and information. With this project
they increased the engagement of the officials and
users are taken more serious – and Volis – project where government assists local governments in improvement of e-participation systems.
In March 2000 Estonian parliament gave e-signature the
same legal weight as traditional one. Since 2005 every
Estonian citizen has the possibility to vote via Internet
from every place in the world.
Estonia is an example of modern governing in post-socialist world. Polish public agencies should learn
from them and create effective e-governance to become
a friendly and modern state.

działań władz, rozwój demokracji, świadomość społeczeństwa i, koniec końców, przyjazność i łatwość
obsługi obywateli.
Na podstawie przedstawionego przykładu autorzy wypracowali rekomendacji dla polskiej e-administracji:
1. Wprowadzenie E-votingu – jako sposób na zwiększenie transparentności liczenia głosów oraz zwiększenia zaangażowania obywateli Polski w wybór
władz każdego szczebla.
2. Ułatwienie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej – możliwość zbierania podpisów internetowych w formie petycji. Budowa platformy opartej
na systemie estońskiego Osale.
3. E-debaty publiczne – organizacja partycypacji
społecznej w planowaniu przestrzennym za pomocą Internetu.
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Dawid Wielec

Zagraj o miasto!
Gra miejska jako przykład
partycypacji w Bostonie, USA
Partycypacja społeczna to proces, który ewoluuje
w swojej formie w ciągu ostatnich lat. Przykład Bostonu ukazuje, że gra komputerowa może stać się
elementem wybiegającym poza świat wirtualny, dając jednocześnie możliwość nauki oraz zmiany przestrzeni. Jest to sposób na dotarcie do większej grupy odbiorców, która poznaje, zmienia i kreuje obszar
w sposób nowatorski i odmienny w stosunku do powszechnie znanej formy konsultacji społecznych.
Prawie połowa populacji ludzkiej żyje w miastach,
które nieustannie się rozwijają. Aby planowanie
struktur miejskich było efektywne, musi być długoterminowe i uwzględniać potrzeby swoich odbiorców. Władze miasta dysponują narzędziem do porozumiewania się z mieszkańcami w tym procesie – jest
nim partycypacja społeczna. Tradycyjnie przyjmowała ona formę spotkań, na których prowadzona
była dyskusja lub negocjacje na temat konkretnego
projektu. Obecnie, w dobie komputerów i nieustannego przesyłania danych przez Internet, partycypacja społeczna wkroczyła na nowy poziom. Dostęp
do informacji stał się łatwiejszy i szybszy a grono
odbiorców powiększyło się. Na licznych portalach
społecznościowych tworzone są strony zachęcające
do wypowiedzi na temat zagadnień związanych z życiem i funkcjonowaniem miasta.

Ciekawym przykładem zastosowania nowoczesnej
technologii oraz inspiracji z trendów rządzących mediami społecznymi jest przykład Participatory Chinatown – partycypacja społeczna, która została przeprowadzona w dzielnicy Chinatown, w Bostonie,
w roku 2010 na potrzeby sporządzania nowego masterplanu dla tego obszaru.
Boston jako kolonialne miasto powstał w 1630 roku.
Obszar Chinatown, w południowej części półwyspu
Shawmut, zamieszkiwali początkowo angielscy koloniści, którzy na skutek rozwoju kolei w tamtym rejonie przenieśli się w inne okolice1. Pozostawione
posiadłości straciły na wartości ze względu na hałaśliwe sąsiedztwo, dodatkowo, dzielnica znajdowała
się z dala od centrum rozwijanego ośrodka miejskiego. Przybywające do Bostonu mało majętne mniejszości przejmowały ten obszar, chcąc uczynić go
namiastką swojej ojczyzny, byli to sukcesywnie:
Irlandczycy i Żydzi, następnie Syryjczycy oraz Włosi.
Ostatecznie jednak, dzielnica została zasiedlona
przez napływającą ludność Chińską w 1840 roku
i dzięki niej przyjęła nazwę stosowaną po dzień dzisiejszy. Pierwszy napływ imigrantów miał uspokoić
sytuację strajków w fabryce obuwia Sampson
(North Adams) w Bostonie. Z czasem w okolicy powstawały pierwsze chińskie pralnie i nastąpiła druga

 student gospodarki przestrzennej na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej
1 

Hughes Carolyn, Krim Arthur, Chinatown Exploring Boston’s Neighborhoods, http://www.cityofboston.gov/images_documents/Chinatown_brochure_tcm3-19115.pdf, dostęp 26.11.2014
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fala napływu imigrantów, którzy angażowani byli
w prace konstrukcyjne. Otworzono pierwszą chińską restaurację, która ostatecznie zdefiniowała ten
obszar jako chińskie miasteczko. Z początku populacja rozwijała się wolno w związku z restrykcyjną polityką imigracyjną Bostonu. Wzrost liczby ludności
nastąpił w latach 50. Obecnie jest jedną z najgęściej
zaludnionych dzielnic2 z 28 000 ludźmi na m2. Powszechne zjawisko starzenia się społeczeństwa –
gentryfikacja, niszczy jednak strukturę mieszkańców
i osłabia tę historyczną tkankę miasta. Od 1990 roku
powierzchnia sąsiedztwaunormowała się w granicy
46 akrów3. W związku z szybkim rozwojem miasta,
niegdyś odległa osada, obecnie znajduje się w Downtown Chicago, tuż przy dzielnicy finansowej i teatralnej. Jest to bardzo atrakcyjna lokalizacja, która
stawiana jest pod presją deweloperów chcących
zwiększać intensywność zabudowy okolicy poprzez
wznoszenie kondominiów.
By sprostać wielu wyzwaniom, z którymi zmaga się
przestrzeń Chinatown: postępująca gentryfikacja,
dbałość o zachowanie swojej tożsamości przy zachowaniu otwartości na nowych mieszkańców,
a także presja deweloperska, mieszkańcy uczestniczą w działaniach partycypacyjnych. Władze miasta

chciały odmienić schemat spotkań, którym zarzucano selekcję uczestników: wymagały one specjalistycznej wiedzy oraz odbywały się w trudno dostępnych miejscach, przez co odbiorcami byli przeważnie
ci sami uczestnicy4 . Grupą, do której zostały skierowane działania partycypacyjne była młodzież. Temu
biernemu zazwyczaj gronu w debacie publicznej
w tym przypadku przypadła pierwszorzędna rola.
Pomysłodawcy postanowili odejść od znanej formuły konsultacji społecznych na rzecz ciekawszej formy. Uznali oni, iż gra komputerowa będzie doskonałą zachętą dla dzieci, by wzięły one udział
w partycypacji, przy jednoczesnym uzyskaniu interesujących wyników. Stworzono zatem grę na podobieństwo gier Second life czy The Sims, która wciela
gracza w mieszkańca dzielnicy. Chciano w ten sposób nawiązać dialog z nowym gronem uczestników
i poznać ich spojrzenie na podstawowe problemy
dzielnicy, między innymi to, które ulice powinny być
głównymi arteriami prowadzącymi do centrum oraz
czy ważniejsze jest zachowanie chińskiej tożsamości czy uczynienie okolicy przyjaźniejszej pieszemu.
Właściwą partycypację poprzedził okres żmudnych
przygotowań. Należało dokładnie zaplanować działania, oraz zająć się powiadamianiem za pomocą
mediów, takich jak lokalne gazety, czy tweeter i facebook. W tę część włączono m.in. nastoletnich wolontariuszy, którzy koordynowali proces wraz z organizatorami.
Najbardziej pracochłonnym etapem było przygotowanie samej gry. Proces jej tworzenia był dość
skomplikowany, gdyż aby zyskała ona na realizmie

2 

Boston Chinatown, http://www.boston-chinatown.info/chinatown-history.html, dostęp 26.11.2014

3 

EngagementLAB, Participatory Chinatown, http://engagementgamelab.org/games/participatory-chinatown/, dostęp 25.11.2014

4 

Um Kevin, Participatory Chinatown, http://participedia.net/en/cases/participatory-chinatown, dostęp 27.11.2014
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postanowiono odtworzyć siatkę ulic dzielnicy Chinatown wraz z poszczególnymi zabudowaniami i towarzyszącymi im funkcjami. Tworzenie wirtualnego
miasta było bardzo czasochłonne, wymagało setek
przejazdów wokół kwartałów, oraz fotografowania
architektury budowli. Niezbędne było dokładne spisanie funkcji budynków od mieszkań, usług i handlu
po funkcje pofabryczne oraz nieużytki.
Wszystkie obiekty oprócz formy musiały mieć przeznaczenie takie samo jakie mają w rzeczywistości.
Dzięki temu symulacja interakcji pomiędzy budynkami, a wykreowanymi postaciami była wręcz realistyczna. Również profile fikcyjnych osób postanowiono ukształtować według cech prawdziwych
mieszkańców dzielnicy, na podstawie obserwacji
oraz statystyk.
Jednak programiści zadali sobie pytanie, co można
zrobić by dzieci spojrzały na dzielnicęz innej perspektywy niż tylko nastoletniego mieszkańca dzielnicy? W tym celu stworzono piętnaście postaci o różnym wieku, wykształceniu, statusie majątkowym
i rodzinnym, a także pochodzeniu. Postanowiono
choć częściowo odwzorować społeczeństwo Chinatown wraz problemami i aspiracjami jego mieszkańców.
Uczestnicy partycypacji mogli wybrać jednego wirtualnego mieszkańca i pokierować jego życiem. Na
przykład wcielić się w życie MeiSoohoo; seniorki,
która przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych
15 lat temu, by zaopiekować się wnukami. Dotąd
mieszkała ona w innej dzielnicy, ale pragnie przeprowadzić się do Chinatown dlatego, by zyskać niezależność, a jednocześnie mieć kontakt z przyjaciółmi.
Należało wziąć pod uwagę, że jest na emeryturze,
więc mieszkanie nie mogło być zbyt drogie.
Przeciwieństwem staruszki był DerrickBorden, młody, zdolny finansista, który ukończył MassachussetsInstitute of Technology i tym samym jego status

awansował w drabinie społecznej. W przeszłości
mieszkał w jednopokojowym mieszkaniu, lecz następnie chciał się przeprowadzić do dużego mieszkania w Chinatown.
Problem imigrantów z Ameryki Środkowej jest obecny również w Bostonie, reprezentantem grupy Latynosów była osoba Victora Sancheza. Ucznia szkoły
średniej, który wywodzi się z ubogiej rodziny. Chciałby znaleźć dorywczą pracę blisko miejsca zamieszkania i wspomóc rodzinęw utrzymaniu domu5.
Ile postaci tyle samo odrębnych historii i pragnień.
Uczestnik gry musiał wziąć poszczególne aspiracje
fikcyjnej jednostki pod uwagę, a także zapewnić jak
najwyższy stopień zadowolenia z życia w dzielnicy
w możliwie jak najkrótszym czasie. Gra w doskonały
sposób pomogła zrozumieć młodym ludziom jakie
problemy doskwierają różnym grupom społecznym
na terenie dzielnicy.
Uczestnicy podczas rozgrywki żywo wyrażali swoje
opinie na temat zagospodarowania przestrzeni,
a także wskazywali rozwiązania problemów. Dokładnie to chcieli osiągnąć organizatorzy. Wszystkie spostrzeżenia wyrażone przez graczy-uczestników partycypacji zostały spisane przez wolontariuszy, a następnie były dokumentem pomocnym dla planistów.
Co ważne, partycypacja w Chinatown nie zakończyła się wraz z zamknięciem dwudniowych warsztatów. Grę udostępniono w Internecie i stworzono
platformę dyskusyjną. Na jej podstawie inni mieszkańcy, tym razem ze wszystkich grup wiekowych
mogli kształtować dzielnicę idealną oczami fikcyjnej
osoby.
Innowacyjne podejście grupy MAPC spowodowało
zmianę w postrzeganiu procesu partycypacji, dając
tym samym wiele pozytywnych efektów.
Jednym z nich jest fakt przyjęcia niezwykłej formuły
gry komputerowej, która posłużyła jako narzędzie do

The article describes the unusual form of social participation
that took place in the area of Chinatown in Boston,
Massachusetts, USA. In their work, the MAPC group
created a game presenting that district as a scene of
action. The players had to choose the perspective of a
chosen character among a group of 15 available characters with various backgrounds. Then lead their virtual life and notice all the problems about the surroundings the chosen person may have in their reality.

natown that would help in creating the new master plan

The aim of this undertaking was to encourage the
young generation to stand up, analyse the area and propose a fresh view on important spatial aspects in Chi-

one group of recipients. However, Participatory China-

osiągnięcia wielu celów: zainteresowania grupy
młodzieży w proces planowania miasta i współodpowiedzialności za przestrzeń miejską, odmiennego
podejścia do procesu partycypacji oraz aktywizacji
mieszkańców dzielnicy.
Kolejnym efektem jest ogromne zaangażowania
młodzieży nie tylko podczas trwania całego projektu,
lecz również na etapach przygotowań. Uczniowie
szkół bostońskich pomogli w tworzeniu 15 postaci,
które wybierane były na początku gry.
Ważnym aspektem tego procesu była jego główna
funkcja – edukacyjna. Zakładała ona zmianę postrzegania przestrzeni przez dzieci. Młodzież dostrzegła zróżnicowanie potrzeb mieszkańców, zrozumiała konieczności znajdowania kompromisów
w przestrzeni miejskiej oraz doceniła zalety wynikające z przemyślanych rozwiązań urbanistycznych.
Istotnym skutkiem gry miejskiej był fakt, iż grupa
90 młodych ludzi wypracowała aż 120 propozycji
zmian przestrzeni w postaci luźnych wniosków i pomysłów. Wszystkie komentarze i uwagi uczestników
miały posłużyć do stworzenia strategicznych planów
zagospodarowania przestrzennego na poziomie stanowym6.

for that area. Another important output includes education of participants that in fact everyone is responsible
for creating and maintaining a healthy environment and
high quality of public space. Finally, it is important to
remember that changing the neighbourhood requires
cooperation and modern level of management. The
main disadvantage of this social participation method
is the price and the fact that it was narrowed down to
town should be remembered as a good and innovatory
method worth further research and attention.

Niezwykle ważnym rezultatem warsztatów było
uświadomienie uczestnikom dwóch podstawowych
zasad: po pierwsze, że wszyscy mieszkańcy są odpowiedzialni za jakość przestrzeni miejskiej, a po
drugie, że środki, aby zmieniać ich otoczenie uzyskiwane są za pomocą współczesnej administracji.
Jednak pomimo tylu zalet podejścia grupy MAPC,
w procesie tym wystąpiły również efekty, które wymagają zmiany. Przede wszystkim wybrane przez
twórców rozwiązania są kosztowne (całkowita suma
wyniosła 17 000 $) oraz przystosowane tylko dla
jednej społeczności. Wykorzystanie podobnego
sposobu partycypacji wymagałoby ponownego
przeprowadzenia badań wśród społeczności. Innym
niekorzystnym aspektem jest fakt, że formuła skierowana jest do wąskiej grupy odbiorców. Wymieszanie i poszerzenie grupy społecznej oraz wiekowej
pozwoliłoby na wieloaspektowe wypracowanie rozwiązań przestrzennych.
Niemniej jednak warto wziąć przykład z programu
Participatory Chinatown ze względu na innowacyjność przyjętych rozwiązań. Zwiększył on odsetek
ludzi zainteresowanych przestrzenią, planowaniem
oraz chęcią wprowadzania zmian.

6 
5 

Participatory Chinatown, The characters, http://participatorychinatown.org/characters.html, dostęp 27.11.2014
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