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Jakie pojęcia i skróty pojawiają się w raporcie? 

BRG - Biuro Rozwoju Gdańska, jednostka organizacyjna miasta Gdańska odpowiedzialna za 

planowanie przestrzenne 

Studium - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdańska 

Ustawa - Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 

2003 nr 80 poz. 717 z późn. zm.) 
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1. Wprowadzenie 

 

Raport przedstawia wstępne działania partycypacyjne w pracach nad trzecią edycją Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdańska. Stanowi 

podsumowanie działań w okresie od lutego do czerwca 2015 roku, obejmujących kampanię 

informacyjną oraz, określenie wyzwań i problemów rozwoju przestrzennego Gdańska.  

W raporcie znajdują się informacje na temat przebiegu procesu partycypacyjnego, w załącznikach 

wyniki warsztatów oraz wnioski ze spotkań z Radami Dzielnic. 

Studium to podstawowy dokument planistyczny określający politykę przestrzenną miasta. Studium 

sporządzane jest przez Prezydenta Miasta Gdańska, a uchwalane przez Radę Miasta Gdańska. Składa 

się z dwóch części: 

1) uwarunkowań, czyli diagnozy stanu przestrzeni miasta, 

2) kierunków, czyli scenariusza rozwoju przestrzennego miasta. 

Studium kreśli scenariusz rozwoju przestrzennego Gdańska, jest podstawą dla sporządzania 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W ten sposób istotnie wpływa na życie 

gospodarcze i społeczne miasta, dlatego też budzi żywe zainteresowanie mieszkańców, organizacji 

pozarządowych czy przedsiębiorców. 

 

W założeniach prac nad Studium w Gdańsku przyjęto, że proces partycypacyjny przewidziany 

w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zostanie znacznie rozszerzony. Zakłada 

on udział mieszkańców Gdańska, przedstawicieli organizacji pozarządowych, Rad Dzielnic oraz innych 

podmiotów zainteresowanych rozwojem przestrzennym miasta w wypracowaniu projektu 

dokumentu we współpracy z władzami miejskimi poprzez: 

1) uzgodnienie podstawowych pojęć - przedstawienie zakresu Studium, możliwości udziału 

mieszkańców w tworzeniu Studium, wypracowanie form współpracy, 

2) wskazanie potrzeb lokalnych wspólnot w kwestiach polityki przestrzennej miasta, 

3) analizę problemów i wyzwań z różnych perspektyw,  

4) uczestniczenie w tworzeniu scenariuszy rozwiązań i kierunków działań związanych z polityką 

przestrzenną miasta, 
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5) rekomendowanie rozwiązań lub kierunków działań związanych z polityką przestrzenną 

miasta. 

Celem procesu partycypacyjnego w pracach nad Studium jest budowanie płaszczyzny dialogu 

i inicjowanie dyskusji o rozwoju przestrzennym Gdańska. Z jednej strony jest to informowanie 

o charakterze dokumentu jakim jest Studium, uwarunkowaniach prawnych czy dylematach 

gospodarki przestrzennej. Z drugiej strony, jest to uzyskanie od mieszkańców (i innych podmiotów 

zainteresowanych tematem) informacji, opinii, wniosków, uwag, które pozwolą na podjęcie 

optymalnych decyzji dla rozwoju przestrzennego Gdańska.  

Dla zachowania przejrzystości i efektywności, proces przygotowywania Studium i powiązany z nim 

proces partycypacyjny podzielony został na 6 etapów (harmonogram poniżej): 

1) kampania informacyjna, 

2) określenie wyzwań i problemów rozwoju przestrzennego Gdańska, 

3) uchwała Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzania Studium, 

4) przygotowanie diagnozy uwarunkowań i założeń projektu Studium, 

5) określenie kierunków rozwoju i przygotowania projektu Studium, 

6) uchwalenie Studium. 

 



6 
 

 

Aby założony cel został osiągnięty, wprowadzono niestandardowe działania znacznie rozszerzające 

procedurę prac nad Studium przewidzianą w ustawie: 

1) proces partycypacyjny rozpoczął się przed formalnym rozpoczęciem procedury planistycznej 

(uchwała Rady Miasta o przystąpieniu do sporządzania studium), 

2) w procesie partycypacyjnym zastosowano zróżnicowane metody informowania i zapraszania 

do udziału w wydarzeniach partycypacyjnych (strona internetowa, portal społecznościowy, 

ulotki, plakaty, w tym plakaty w komunikacji miejskiej, ogłoszenia radiowe), 

3) proces partycypacyjny obejmuje szeroki wachlarz narzędzi konsultacyjnych (wykraczających 

poza minimum określone w ustawie): spotkania informacyjne, konferencje, seminaria, 

warsztaty eksperckie, warsztaty urbanistyczne dla mieszkańców, publiczna prezentacja 

założeń do Studium, publiczna prezentacja projektu Studium, publiczna prezentacja 

rozpatrzenia uwag złożonych do projektu Studium. 
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Jakie wymogi stawia prawo? 

Proces partycypacyjny w pracach nad Studium reguluje ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z późn. zm.).  

Nie ma tutaj zastosowania Uchwała nr XV/368/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 października 2007 

roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Gdańska.  

Ustawa wskazuje cztery punkty w procesie sporządzania Studium, w których przewidziany jest udział 

mieszkańców: 

1) składanie wniosków - pomysłów dotyczących zagospodarowania przestrzennego, polityki 

przestrzennej na etapie wstępnych prac, przed przygotowaniem projektu Studium, 

2) wyłożenie projektu do publicznego wglądu - możliwość osobistego (lub przez Internet) 

zapoznania się z projektem Studium,   

3) dyskusja publiczna - otwarta dyskusja nad zapisami i rozwiązaniami w projekcie Studium, 

4) składanie uwag - opinii, propozycji zmian dotyczących przedstawionego projektu Studium. 

Zgodnie z ustawą, mieszkańcy mogą uczestniczyć w procesie tworzenia tego dokumentu po przyjęciu 

przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania Studium. Wyjątek to wnioski, które można 

składać także przed podjęciem stosownej uchwały. 

  

Jak zaprojektowano proces partycypacyjny w Gdańsku? 

Znaczenie dokumentu jakim jest Studium i gdańskie doświadczenia w zakresie partycypacji 

w planowaniu przestrzennym pokazują, że działania wskazane w ustawie są niewystarczające. 

Dlatego też rozszerzono ustawowy katalog narzędzi: 

1) konsultacyjnych (spotkania informacyjne, konferencje, seminaria, warsztaty eksperckie, 

warsztaty urbanistyczne dla mieszkańców, publiczna prezentacja założeń do Studium, 

publiczna prezentacja projektu Studium, publiczna prezentacja rozpatrzenia uwag złożonych 

do projektu Studium), 

2) informacyjnych (strona internetowa, portal społecznościowy, ulotki, plakaty, w tym plakaty 

w komunikacji miejskiej, ogłoszenia radiowe). 

Czas prac nad dokumentem rozpoczął się 6 miesięcy przed formalnym przystąpieniem Rady Miasta 

Gdańska do sporządzania Studium, kiedy to prowadzona była szeroka kampania informacyjna. W jej 

trakcie przedstawiano możliwości i ograniczenia Studium oraz rozpoczęła się ogólnomiejska dyskusja 

nad dylematami rozwoju przestrzennego Gdańska.  Najważniejsze wydarzenia tego etapu procesu 

partycypacji opisuje niniejszy raport. 

Harmonogram i zakres procesu partycypacyjnego przygotowany został z zachowaniem 7 zasad 

konsultacji publicznych wypracowanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji: 



8 
 

1) dobrej wiary (dialog, obywatelski, otwartość stron na argumenty, gotowość do przyjmowania 

krytyki, odpowiedni czas na zapoznanie się z materiałami i przedstawienie opinii), 

2) powszechności (każdy zainteresowany tematem powinien móc dowiedzieć się o procesie 

partycypacji i wyrazić swój pogląd), 

3) przejrzystości (powszechna dostępność informacji o celu, regułach, przebiegu i wyniku 

procesu partycypacji), 

4) responsywności (merytoryczna odpowiedź w rozsądnym terminie na każdy zgłoszony 

wniosek czy uwagę), 

5) koordynacji (jeden gospodarz procesu partycypacyjnego), 

6) przewidywalności (proces partycypacyjny prowadzony od początku prac nad dokumentem 

i zaplanowany w oparciu o czytelne reguły), 

7) poszanowania interesu ogólnego (organizator procesu partycypacji przygotowując ostateczną 

wersję rozwiązania kieruje się interesem publicznym, a nie tylko poszczególnych grup). 

 

2. Wydarzyło się 

 

Kto prowadził proces partycypacji? 

Za proces partycypacji w pracach nad Studium odpowiedzialne jest Biuro Rozwoju Gdańska. Zgodnie 

z decyzją Prezydenta Miasta Gdańsk, w działaniach na rzecz szerokiego udziału mieszkańców, 

organizacji pozarządowych i przedsiębiorców w pracach przy sporządzaniu Studium, BRG wspiera 

Rada Studium Miasta Gdańska. 

Rada składa się z 13 osób, w tym 2 przedstawicieli Rady Miasta, 1 przedstawiciela Rad Dzielnic, 

1 przedstawiciela organizacji pozarządowych, a także przedstawicieli świata nauki i biznesu. 

Przewodniczącym Rady jest dr hab. Piotr Lorens, prof. Politechniki Gdańskiej.  

 

W jakim celu wprowadzono rozszerzony proces partycypacyjny? 

Podstawowym celem prowadzenia działań partycypacyjnych była dyskusja nad wyzwaniami rozwoju 

przestrzennego Gdańska. 

Cele dwóch zakończonych etapów procesu partycypacyjnego (luty-czerwiec 2015 roku) to także: 

1) prezentacja Studium jako dokumentu planistycznego, jego zakresu oraz procedury 

sporządzania, 

2) przedstawienie możliwości udziału mieszkańców w procesie tworzenia Studium, 

3) wypracowanie nowych mechanizmów i narzędzi partycypacyjnych, odpowiadających 

potrzebom gdańszczan, 
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4) rozpoczęcie debaty nad wyzwaniami rozwoju przestrzennego Gdańska. 

 

Jak informowano o procesie partycypacyjnym? 

Kampania informacyjna dotycząca prac nad Studium oraz działań partycypacyjnych, rozpoczęła się 

uruchomieniem zakładki dedykowanej pracom nad Studium na stornie internetowej Miasta Gdańska 

(26 lutego 2105 roku) oraz konferencją prasową (4 marca 2015 roku). W trakcie konferencji prasowej 

przedstawione zostały założenia prac oraz harmonogram konsultacji społecznych.  

Ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji, informacje o poszczególnych spotkaniach (debatach, 

dyskusjach, warsztatach), ważne daty oraz raporty dotyczące prac nad Studium umieszczane były: 

1) na stronie internetowej Miasta Gdańsk (www.gdansk.pl/studium), 

2) na stronie internetowej BRG (www.brg.gda.pl), 

3) na profilu społecznościowym BRG (www.facebook.com/BiuroRozwojuGdanska), 

4) na profilu społecznościowym Wiesława Bielawskiego, Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska 

ds. polityki przestrzennej (www.facebook.com/BielawskiWieslaw). 

 

Do udziału w konferencji panelowej, warsztatach oraz seminarium zapraszano: 

1) na stronie internetowej Miasta Gdańsk (www.gdansk.pl/studium), 

2) na stronie internetowej BRG (www.brg.gda.pl), 

3) na profilu społecznościowym BRG (www.facebook.com/BiuroRozwojuGdanska), 

4) na profilu społecznościowym Wiesława Bielawskiego, Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska 

ds. polityki przestrzennej (www.facebook.com/BielawskiWieslaw), 

5) na plakatach w miejskiej komunikacji publicznej (1000 sztuk rozwieszanych na 2 tygodnie 

przed każdym wydarzeniem), 

6) na plakatach umieszczonych w miejskich jednostkach organizacyjnych, wydziałach Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku,  

7) na plakatach w Towarzystwie Urbanistów Polskich (TUP), Pomorskiej Okręgowej Izbie 

Architektów RP (POIA), Stowarzyszeniu Architektów Polskich (SARP), 

8) na ulotkach, 

9) w ogłoszeniach prasowych (Dziennik Bałtycki, Nasze Miasto, Herold), 

10) w komunikatach w Radiu Gdańsk. 

Do Rad Dzielnic, organizacji pozarządowych oraz spółdzielni mieszkaniowych przesłano zaproszenia 

pocztą e-mail. 

Zaproszenia do udziału w działaniach partycypacyjnych publikowane lub przesyłane były z co 

najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem i wielokrotnie ponawiane. 
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Uczestnicy poszczególnych wydarzeń najczęściej informacje o nich czerpali z Internetu (strony 

internetowe, Facebook oraz poczta e-mail), najrzadziej z ogłoszeń radiowych.  

 

 

Jak prowadzono proces partycypacyjny? 

Do 30 czerwca 2015 roku przeprowadzono dwa, z zaplanowanych pięciu, etapów procesu 

partycypacyjnego w ramach prac nad studium. 

Pierwszy etap, kampania informacyjna, trwał od lutego do kwietnia i obejmował: 

1) uruchomienie strony internetowej dedykowanej pracom nad nowym Studium (26 lutego 

2015 roku), 

2) konferencję prasową (4 marca 2015 roku), 

3) prezentację obowiązującego Studium oraz harmonogramu prac nad nowym Studium na sesji 

Rady Miasta Gdańska (26 lutego 2015 roku), 

4) warsztaty w ramach prac nad strategią "Gdańsk 2030 Plus" (11 marca 2015 roku), 

5) dwa spotkania z organizacjami pozarządowymi (5 marca 2015, 25 marca 2015 roku), 

6) konferencja panelowa „Gdańsk w nowej perspektywie" (29 kwietnia 2015 roku). 
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Drugi etap, od maja do lipca 2015 roku, to definiowanie wyzwań rozwoju przestrzennego Gdańska 

w trakcie: 

1) 3 sesji warsztatowych (6 maja, 20 maja, 10 czerwca 2015 roku), 

2) seminarium „25-lecie urbanistyki samorządowej w Gdańsku” (24 czerwca 2015 roku), 

3) 28 spotkań z Radami Dzielnic (maj-czerwiec 2015 roku), 

4) spotkania z przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych (29 czerwca 2015 roku). 

Celem konferencji panelowej w kwietniu była oficjalna inauguracja prac nad nowym „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”. Jej tematem 

przewodnim była partycypacja publiczna, czyli możliwości włączenia mieszkańców i innych 

podmiotów w proces planistyczny. Konferencję prowadził przewodniczący Rady Studium, dr hab. 

Piotr Lorens, prof. Politechniki Gdańskiej. W trakcie konferencji prof. Anna Gepert z paryskiej 

Sorbony i dr Izabela Mironowicz z Politechniki Wrocławskiej przedstawiły modele i wyzwania 

związane z partycypacją społeczną w planowaniu przestrzennym. Odbyły się także dwa panele 

dyskusyjne dotyczące: możliwości i ograniczeń partycypacji w planowaniu przestrzennym z udziałem 

gdańskich organizacji pozarządowych oraz wyzwań związanych z rozwojem przestrzennym Gdańska 

z udziałem  wszystkich członków Rady Studium. 

Konferencja panelowa była punktem wyjścia dla warsztatów urbanistycznych, które odbyły się 

w dniach 6 maja, 20 maja i 20 czerwca 2015 roku. Ich tematami były kolejno: wyzwania, wizje i cele 

rozwoju przestrzennego Gdańska. Warsztaty prowadził przewodniczący Rady Studium, dr hab. Piotr 

Lorens, prof. Politechniki Gdańskiej. Wnioski z warsztatów zebrane zostały w załącznikach do raportu. 

Podsumowaniem warsztatów, a także 25 lat gminnego planowania przestrzennego w Gdańsku, było 

seminarium w dniu 24 czerwca 2015 roku. Seminarium prowadziły dwie zastępczynie dyrektora Biura 

Rozwoju Gdańska, Barbara Pujdak i Edyta Damszel-Turek.  W trakcie seminarium Marek Piskorski, 

dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, przedstawił jak zmieniała się przestrzeń Gdańska w ciągu ostatnich 

25 lat (informacje te można znaleźć w broszurze "25 lat samorządu - przemiany urbanizacyjne" 

dostępnej na stronie interneowej BRG, www.brg.gda.pl). Prof. Sławomir Gzell z Politechniki 

Warszawskiej i dr Izabela Mironowicz z Politechniki Wrocławskiej dyskutowali o możliwościach 

skutecznego planowania i modelowania rozwoju miasta. Na zakończenie seminarium przewodniczący 

Rady Studium, dr hab. Piotr Lorens, prof. Politechniki Gdańskiej, przedstawił najważniejsze wyniki 

warsztatów urbanistycznych, które odbyły się w maju i czerwcu 2015 roku. 

Jednocześnie odbywały się spotkania z Radami Dzielnic oraz spółdzielniami mieszkaniowymi 

z dzielnic, na terenie których nie wybrano Rad. Spotkanie prowadzone były przez Martę Jaskulską, 

zewnętrzną moderatorkę oraz pracowników BRG: Edytę Damszel-Turek, zastępcę dyrektora Biura 

Rozwoju Gdańska i Marię Koprowską, kierownik Zespołu Urbanistycznego Port. Spotkania dotyczyły: 

1) systemu planowania przestrzennego w Polsce, 
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2) kompetencji BRG, 

3) partycypacji publicznej przy sporządzaniu Studium i miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego w Gdańsku. 

 

Kto uczestniczył w działaniach partycypacyjnych? 

Prowadzone działania partycypacyjne były otwarte i dostępne dla każdego zainteresowanego. Mógł 

w nich uczestniczyć każdy zainteresowany, w tym: 

1) mieszkańcy, 

2) przedstawiciele gdańskich Rad Dzielnic, 

3) przedstawiciele organizacji pozarządowych, 

4) właściciele nieruchomości, 

5) przedsiębiorcy, 

6) naukowcy. 

Wydarzenia partycypacyjne zgromadziły w sumie tysiąc osób (1039), w tym: 

1) 388 osób w konferencji panelowej, 

2) 225 osób w warsztatach, 

3) 121 w seminarium, 

4) 267 osób w spotkaniach z Radami Dzielnic, 

5) 35 osób w spotkaniach z organizacjami pozarządowymi, 

6) 3 osoby w spotkaniu ze spółdzielniami mieszkaniowymi. 

Byli to mieszkańcy Gdańska, radni Miasta Gdańska, członkowie Rad Dzielnic oraz przedstawiciele 

instytucji i organizacji, w tym: 

1) Rady Studium, 

2) Zarządu Stowarzyszenia Architektów RP, 

3) Pomorskiej Obrony Terytorialnej, 

4) Gdańska Obywatelskiego, 

5) Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej, 

6) Polskiego Klubu Ekologicznego, 

7) Pomorskiego Stowarzyszenia Wspólna Europa, 

8) European Cyclists' Federation, 

9) Polskiej Unii Mobilności Aktywnej, 

10) Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej, 

11) Komitetu Inicjatyw Lokalnych, 

12) Stowarzyszenia na Rzecz Gdańszczan, 

13) Stowarzyszenia "Przyjazne Pomorze", 
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14) Stowarzyszenia Przyjaciół Oliwy,  

15) Inicjatywy Brzeźno, 

16) Instytutu Metropolitalnego,  

17) Naczelnej Organizacji Technicznej NOT z Gdańska,  

18) NOT. Pomorskiej Rady Federacji SNT, 

19) Politechniki Gdańskiej, 

20) Uniwersytetu Gdańskiego, 

21) Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, 

22) Uniwersytetu Warszawskiego,  

23) Wojewody Pomorskiego, 

24) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 

25) Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego, 

26) Biura Rozwoju Gdańska, 

27) Urzędu Miejskiego w Gdańsku, 

28) Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, 

29) Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, 

30) Miejskiej Komisji Urbanistyczno -Architektonicznej, 

31) Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku, 

32) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 

33) Kancelarii Radców Prawnych "CIC" Pikor, Behnke, Dmoch, Fryzowski, 

34) Biura Projektowego Aplan, 

35)  Drewnica Development, 

36) PPR Dom, 

37) K&L Inwestycje,  

38) Ekoprzestrzeni, 

39) portalu www.trojmiasto.pl, 

40) portalu www.osowa.com, 

41) hotelu Posejdon, 

42) hotelu Radisson. 

 

Jak uczestnicy ocenili działania partycypacyjne?  

Sposób prowadzenia procesu partycypacji został oceniony przez uczestników na 4 (w skali od 1 do 5, 

gdzie 1 oznacza bardzo źle, 5 bardzo dobrze). Najwyżej ocenione zostały spotkania z Radami Dzielnic, 

kolejno seminarium i konferencja, najniżej warsztaty. 

Opinie uczestników wskazują na dwa najważniejsze wyzwania:  
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1) dostosowanie czasu spotkań konsultacyjnych do potrzeb i możliwości uczestników (część 

spotkań była zbyt długa), 

2) sposób prowadzenia spotkań (stosowanie języka nieprofesjonalnego, przestrzeganie 

przyjętego harmonogramu). 
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Przyjęte formy prowadzenia procesu partycypacyjnego pozwoliły większości uczestników na 

przedstawienie swoich pomysłów, poglądów, opinii. Takiego zdania było 92% uczestników spotkań 

z Radami Dzilenic, od 89% do 94% uczestników warsztatów, 81% uczestników seminarium i 50% 

uczestników konferencji. 
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Uczestnicy mieli także możliwość uzyskania odpowiedzi na wszystkie zadawane pytania. W trakcie 

konferencjii odpowiedzi nie uzykało 12% uczestników, w trakcie warsztatów od 8 do 20% 

uczestników, na spotkaniach z Radami Dzielnic 4%. 

Bez odpowiedzi pozostało najczęściej zadawane pytanie - o założenia nowego Studium. Na tym 

etapie prac udzielenie odpowiedzi było niemożliwe, dopiero prowadzona była diagnoza i zbierane 

wnioski (także w ramach działań partycypacyjnych), na podstawie których wypracowane zostaną 

założenia.  
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Co wynika z zakończonego etapu procesu partycypacji? 

Wnioski z dotychczasowych działań partycypacyjnych wskazują na trzy główne problemy, wokół 

których koncentrowały się dyskusje uczestników: 

1) przestrzenie publiczne, 

2) komunikacja, 

3) możliwości rozwoju przestrzennego miasta (suburbanizacja, rewitalizacja, rozwój miasta do 

wewnątrz, miasto kompaktowe). 

Tematy te zostaną poddane dalszym dyskusjom i analizom w trakcie warsztatów eksperckich i 

spotkań seminaryjnych dla mieszkańców, a także kolejnej sesji spotkań z Radami Dzielnic. 

Pierwszy etap procesu partycypacji pozwolił na wypracowanie modelu dalszej współpracy z Radami 

Dzielnic przy formułowaniu wniosków do Studium. Przedstawiciele Rad Dzielnic wybrali warsztaty 

jako najefektywniejszą formę pracy. Zgodnie z postulatami Radnych Dzielnic, warsztaty powinny być 

skierowane przede wszystkim do członków Rad Dzielnic i mieszkańców. Powinny odbywać się w 

siedzibie Rady Dzielnicy lub szkole zlokalizowanej na terenie dzielnicy i dotyczyć jednocześnie kilku 

dzielnic. 

Szczegółowe zestawienie wyników warsztatów i wniosków ze spotkań z Radami Dzielnic znajdują się 

w załącznikach. 
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Co dalej? 

Dotychczas uzyskane informacje zostaną poddane analizie w trakcie dalszych prac nad Studium (Rada 

Studium oraz projektanci BRG). Zgodnie z harmonogramem, będzie to diagnoza uwarunkowań oraz 

przygotowanie założeń do Studium. Ich elementem będą kolejne działania partycypacyjne, w tym: 

1) składanie wniosków do projektu Studium, 

2) warsztaty eksperckie, 
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3) warsztaty z Radami Dzielnic, 

4) spotkania seminaryjne dla mieszkańców. 

W ten sposób przygotowane zostaną założenia Studium, które zostaną zaprezentowane do czerwca 

2016 roku. Ich rozwinięciem będzie projekt Studium, który zostanie poddany pod debatę do końca 

2017 roku. 

 

 


