
 
 

 
RAPORT ZE SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH 

DOTYCZĄCYCH ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
WSI GRĘZÓW, BROSZKÓW I CZĘŚCI WSI POLAKI, 

GMINA KOTUŃ 
 
 
Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami odbywały się w godzinach 18.00  - 20.00 w dniach: 

 21.06.2017 dla mieszkańców wsi Gręzów. Liczba uczestników – 31 osób 

 22.06.2017 dla mieszkańców wsi Broszków. Liczba uczestników – 40 osób 

 23.06.2017 dla mieszkańców wsi Polaki. Liczba uczestników – 35 osób 
 
Osoby prowadzące konsultacje: 
Ekspert z zakresu planowania przestrzennego: Jolanta Branowska, gościnnie w spotkaniach 
uczestniczył projektant planu zagospodarowania:  Karol Zalewski.  
Moderator spotkania: Mariusz Bekasiak 
Ze strony Urzędu Gminy Kotuń w spotkaniu konsultacyjnym uczestniczyli Wójt Gminy Kotuń Grzegorz 
Góral oraz pracownicy odpowiedzialni za realizację konsultacji: Maciej Pieczara i Tomasz Kuć.  
          
Spotkanie konsultacyjne – przebieg: 
Pierwsze z trzech zaplanowanych spotkań konsultacyjnych odbyło się we wsi Gręzów w Wiejskim 
Domu Kultury dnia 21.06.2017. Kolejne spotkania 22.06.2017 we wsi Broszków, które odbyło się w 
Świetlicy Wiejskiej oraz spotkanie 23.06.2017 we wsi Polaki, które odbyło się w Ludowym Domu 
Kultury w Polakach. Wszystkie trzy spotkania miały podobny schemat.  
 

 
Spotkanie konsultacyjne we wsi Gręzów. 



 

 
Spotkanie konsultacyjne we Broszków. 
 

 
Spotkanie Konsultacyjne we wsi Polaki. 
 
        Po przedstawieniu osób prowadzących i tematu spotkania konsultacyjnego z zebranymi 
osobami, Pani Jolanta Branowska (ekspert ds. planowania przestrzennego), podczas swojej 
prezentacji, przybliżała tematykę planowania przestrzennego. Przedstawione zostały założenia 



 
dokumentu kierunkowego, jakim jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy oraz ustalenia obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego wsi Gręzów, Broszków, Polaki z koncentracją opisu do obszaru wsi, na terenie  której 
odbywało się spotkanie. Ekspert ds. planowania przestrzennego przedstawił najważniejsze założenia 
prawne oraz  planistyczne w/w dokumentów, co stanowiło swojego rodzaju szkolenie 
wprowadzające uczestników w problematykę planów miejscowych. Podczas wstępu omówiono 
koncepcję zagospodarowania przestrzennego wsi oraz innych funkcji towarzyszących i umożliwiono 
osobom zainteresowanym merytoryczne zapoznanie się z tematem obecnie obowiązującego planu 
zagospodarowania, studium uwarunkowań i pracami nad zmianą planu zagospodarowania dla 
terenu danej wsi. Było to wprowadzenie w tematykę planistyczną oraz podstawą do dyskusji na 
temat potrzeb, oczekiwań mieszkańców każdej z kolejnych wsi oraz ich obaw związanych z 
proponowanymi zmianami.  

Po zakończeniu prezentacji przeprowadzono wspólną dyskusję na różne tematy nurtujące 
mieszkańców każdej z analizowanych wsi. Zgromadzeni uczestnicy spotkań byli żywo zainteresowani 
zmianami w obszarze wsi Gręzów, Broszków i Polaki. Uczestnicy chcieli  poznać możliwości i zakres 
wpływu ich głosu na zmiany w Miejscowym planie. Zostali poinformowani o możliwości składania 
indywidualnych wniosków w formie pisemnej na przygotowanych formularzach lub za pomocą 
strony internetowej konsultacje.kotun.pl, które to są elementem współuczestnictwa w tworzeniu 
nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  Są one pewnego rodzaju formalną 
dyskusją nad jego końcową wersją. Są ważnym czynnikiem aktywności mieszkańców w procesie 
polepszania jakości życia i tworzeniu perspektyw rozwoju zamieszkanego przez nich obszaru wsi. 
       Spotkanie konsultacyjne było prowadzone tak by zachęcić do dyskusji i wymiany zdań jak 
największą liczbę przybyłych osób. Wśród uczestników były osoby bezpośrednio związane z 
obszarami podlegającymi zmianom, byli sąsiadami tych terenów bądź po prostu mieszkańcami 
odpowiedniej wsi, którzy chcieli dowiedzieć się czegoś więcej o planach rozwoju i inwestycji na 
terenie wsi i gminy. Wśród tych osób znaleźli się także przyszli inwestorzy terenów i przedsiębiorcy. 
Dzięki temu wywiązywała się  rozmowa również pomiędzy samymi mieszkańcami i zadawano 
konkretne pytania skierowane do ekspertów uczestniczących w spotkaniu. Uczestnicy mieli 
możliwość wglądu i zweryfikowania swoich opinii w oparciu o  aktualny Plan Zagospodarowania 
przestrzennego wsi Gręzów, Broszków i  Polaki w Gminie Kotuń, wystawiony na spotkaniu tuż obok 
planu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kotuń. W 
dyskusji z mieszkańcami również uczestniczyli ze strony Urzędu Gminy Kotuń: Wójt Gminy pan 
Grzegorz Góral oraz pan Maciej Pieczara i Pan Tomasz Kuć. 
     Uczestnicy obecni na spotkaniach zostali również poinformowani o kolejnych etapach spotkań 
konsultacyjnych i zostali zaproszeni na warsztaty konsultacyjne, które odbędą się w każdej z 
kolejnych trzech wsi. 
 

Podczas spotkania we wsi Gręzów mieszkańcy poruszali następujące tematy: 
Obszary zieleni ogólnodostępnej powinny być uporządkowane 
Potrzeba rozwoju infrastruktury dróg 
Potrzeba stworzenia ścieżek rowerowych. 
Dobry kierunek zwiększonego rozwoju terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. 
Dobre skomunikowanie wsi przez komunikację miejską stwarza wraz z planowanymi zmianami 
przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową szansę rozwoju wsi, uatrakcyjnia tereny.  
Problem braku rowów melioracyjnych na terenie wsi. 
Pytania o termin realizacji projektu autostrady i węzła komunikacyjnego  we wsi Gręzów. 
      

Uczestnicy spotkania we wsi Broszków poruszali następujące tematy: 
Co z drogami zawartymi w Miejscowym planie zagospodarowania, a określonymi przez 
mieszkańców,  bezpośrednich ich  sąsiadów czy użytkowników  jako zbędne.  



 
Jest wielka potrzeba i szansa jednocześnie wraz z planowanymi zmianami w Miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego na ściągnięcie inwestorów z branży produkcji około rolniczej. 
Poruszono problem sieci gazowej i pytano o możliwości budowy nitki gazociągu. Wskazano tutaj 
funkcję gminy Kotuń  w komunikacji z Urzędem Gazownictwa . 
Potrzeba stworzenia marki miejsca i uatrakcyjnienia go poprzez planowe zmiany by sprowadzić 
nowych inwestorów.  Może się to wiązać równocześnie z nowymi miejscami pracy. 
Proponowane zmiany spowodują prawdopodobnie wzrost jakości życia mieszkańców. 
Poruszono problem zagrożenia powodziowego terenów wiejskich. 
Wskazano, że proponowane strategie rozwoju zawarte w Studium stwarzają potencjalnie nowe 
miejsca pracy. 
 

Uczestnicy spotkania we wsi Polaki poruszali następujące nurtujące ich tematy: 
Dlaczego wcześniejsze wnioski składane przy tworzeniu Studium nie zostały uwzględnione. 
Pytania na temat planów przebiegu autostrady i zjazdów z autostrady. 
Pytania na temat terenów zalewowych i podmokłych szczególnie po opadach deszczu, które są 
uciążliwe dla mieszkańców. 
Wskazano, że obecnie mieszkańcy wsi polaki  rozbudowują się w kierunku Kotunia. 
Pytano o możliwości realizacji nowych dróg  
Pytano o siedliska, tereny z zabudową zagrodową 
Wskazywano, że jest potrzebna energia elektryczna dla nowo powstających inwestycji 
Pytano czy Miejscowy plan zagospodarowania może zakazać powstania sortowni śmieci. 
Pytano o złe rozwiązania planistyczne dróg zawartych w obecnie obowiązującym Miejscowym Planie 
Zagospodarowania. 
 
 
Wnioski: 
          Podsumowując spotkania konsultacyjne we wsiach Gręzów, Broszków i Polaki w gminie Kotuń, 
można stwierdzić, że przeważająca większość mieszkańców bądź osób zainteresowanych z racji 
posiadania gruntów w granicach obszarów planowanych zmian wypowiadała się przychylnie i 
pozytywnie o planowanej strategii zmian przeznaczenia terenów na usługowo mieszkaniowe, 
mieszkaniowe i produkcyjne. Osoby zainteresowane dostrzegają w tych zmianach szansę na 
podniesienie atrakcyjności gruntów i poprzez to zwiększenie atrakcyjności samych miejscowości, 
które to będą jeszcze lepiej skomunikowane poprzez planowaną budowę autostrady wraz  z węzłem 
komunikacyjnym w Gręzowie. Jednocześnie obecny główny ciąg komunikacyjny drogi krajowej 
będzie osią rozwoju tych terenów i da szansę na lepsze jutro dla obecnych i nowych mieszkańców 
wsi Gręzów, Broszków i Polaki. Zmiany pozytywnie wpłyną na całą Gminę Kotuń. 
 
       
           

Raport opracował 
Mariusz Bekasiak 

 
                  


