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1. Informacje ogólne 
 

Wprowadzenie 
 

W okresie od 21 września do 31 października 2019 roku Wydział Urbanistyki 
i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie prowadził konsultacje społeczne 
z mieszkańcami miasta dotyczące terenów zielonych, na potrzeby opracowywanego 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina. 
 
Podstawę prawną dla procesu stanowiło Zarządzenie Nr 121/2019 Prezydenta Miasta 
Konina z dnia 2 września 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 
dotyczących Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Konina w zakresie przestrzeni zielonych w mieście. 
 

Przedmiot raportu 
 

Przedmiotem niniejszego raportu jest prezentacja wyników oraz podsumowanie procesu 
konsultacji społecznych na temat zieleni w mieście. 
 

Cel konsultacji społecznych 
 

Opinie mieszkańców na temat zieleni w mieście, zebrane w trakcie konsultacji, stanowią
materiał pomocniczy użyty w procesie opracowywania Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina.  
Celem konsultacji było rozpoczęcie dialogu z mieszkańcami miasta już na etapie 
przygotowywania projektu Studium, aktywne włączenie mieszkańców w proces 
konsultacji oraz wzrost ich świadomości na temat partycypacji obywatelskiej. 
 

Zieleń w mieście 
 

Zielone tereny w mieście pełnią kilka ważnych funkcji. Poprawiają jakośc powietrza, 
stanowią ważny element korytarzy przewietrzania miasta, wprowadzają ład przestrzenny 
i wpływają na estetykę miasta. Ponadto pełnią jeszcze jedną bardzo ważną funkcję dla 
mieszkańców – są miejscem spotkań, rekreacji i wypoczynku 

 



4 
 

2. Przebieg konsultacji 
 
Konsultacje poprzedzone były szeroką akcją informacyjną. Informacje na temat miejsc 
oraz terminów spotkań z mieszkańcami zamieszczone były na oficjalnej stronie 
internetowej miasta dedykowanej miejskim konsultacjom, rozsyłane były za pomocą
mobilnego systemu powiadamiania, kanałów społecznościowych, pojawiły się również 
na tablicy ogłoszeń, na plakatach i ulotkach przygotowanych specjalnie na potrzeby tych 
konsultacji.  
 

Start – spotkanie na przywitanie 
 
Pierwsze spotkanie odbyło się 21 września 2019 roku przy konińskim Amfiteatrze i było
wprowadzeniem do tematu partycypacji społecznych. Przy okazji miejskiej akcji 
edukacyjnej „Wymień odpady na wrzosy” mieszkańcy mogli bezpośrednio dowiedzieć się 
o planach Wydziału Urbanistyki i Architektury na nowe Studium oraz zapoznać się 
z etapami uchwalania takiego dokumentu planistycznego. Spotkanie zorganizowano
w formie zabawy urbanistycznej, z makietą urbanistyczną dla dzieci, watą cukrową 
i dmuchanymi zjeżdżalniami w tle. Przy okazji wydarzenia zorganizowano również spacer 
urbanistyczny po Dolinie Warty. 
Jednocześnie jako pracownicy Wydziału prowadziliśmy akcję informacyjną na temat 
przedmiotu i sposobu prowadzonych konsultacji. Mieszkańcy zachęcani byli również do 
wypełnienia ankiet papierowych oraz do skorzystania z geoankiety na stronie 
internetowej.  
 

Punkty konsultacyjne 
 
W ramach konsultacji zorganizowano także 3 punkty konsultacyjne w różnych częściach 
miasta: 
→ 4 października – punkt konsultacyjny na Bulwarze Nadwarciańskim, 
→ 11 października – punkt konsultacyjny na V osiedlu, 
→ 18 października – punkt konsultacyjny na os. Zatorze. 
W przestrzeni miasta, w miejscach dużego ruchu pieszych postawione zostały 
jednodniowe punkty konsultacyjne. Dzięki nim mieszkańcy mieli kolejne okazje do 
rozmowy z przedstawicielami Wydziału Urbanistyki i Architektury, wypełnienia ankiet 
oraz zapoznania się z istniejącymi terenami zielonymi przedstawionymi na mapach. 
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Słuchaliśmy tam opinii mieszkańców, zbieraliśmy informacje, zachęcaliśmy 
do wypełniania ankiet oraz geoankiety internetowej.  
 

Geoankieta 
 
Przez cały październik na oficjalnej stronie internetowej miasta dostępna była geoankieta 
– interaktywne narzędzie umożliwiające zebranie danych na temat zieleni w mieście 
poprzez kwestionariusz z pytaniami przyporządkowanymi do mapy. Pozwoliło to nam 
zebrać informacje oraz zbadać problemy związane z zagadnieniem terenów zielonych za 
pomocą internetowej aplikacji opartej na systemie informacji przestrzennej. 
 
Finał – warsztaty planistyczne 
 
Zakończeniem procesu konsultacji były warsztaty urbanistyczne, które odbyły się 
25 października 2019 roku w Konińskim Domu Kultury. W spotkaniu uczestniczyło około 
30 uczestników oraz pracownicy Wydziału Urbanistyki i Architektury. Praca warsztatowa 
z mieszkańcami oparta została o analizę i generowanie pomysłów dla czterech 
problemowych obszarów zieleni miejskiej: 
- zieleń na osiedlach, 
- zieleń wokół jezior, 
- Dolina Warty, 
- Starówka. 
Do rozmowy nad nimi wykorzystano wielkoformatowe zdjęcia satelitarne 
(ortofotomapy), które ułatwiły zorientowanie się w przestrzeni, a także zwizualizowanie 
pomysłów.  
Rezultatem prac w grupach była krótka prezentacja ustaleń i wspólna odpowiedź 
na pytania oraz wyjaśnienie wątpliwości. 
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3. Wyniki konsultacji 
 
Badanie ankietowe 
 
W trakcie trwania konsultacji mieszkańcy wypełnili 218 ankiet.  

 Przeważająca liczba ankietowanych zadeklarowała zamieszkanie w Koninie 
(176 osób). 

 Na pytanie wielokrotnego wyboru „z jakich form wypoczynku w mieście korzystasz 
na terenach zieleni” ponad połowa osób zadeklarowała, że na terenach zieleni 
spotyka się ze znajomymi, ponad 30% ankietowanych zaznaczyła zabawę z dziećmi 
oraz sport. Prawie jedna trzecia ankietowanych zadeklarowała spacer z psem. 

 Ponad 90% biorących udział w ankiecie zadeklarowało, że korzysta z zieleni 
w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. 

 Ponad połowa ankietowanych dociera do miejsc zieleni pieszo (52%), najmniejszą 
popularnością cieszył się transport publiczny (8%). 

 Najbardziej popularne zielone miejsca spędzania czasu to: Park im. F. Chopina, 
Park 700-lecia na V osiedlu, teren przy jeziorku na os. Zatorze. 

 Najpopularniejsze pomysły na zagospodarowanie instniejących terenów zielonych 
i  rekreacyjnych: 
→ chodniki, ścieżki rowerowe, 
→ ścieżki i place do jazdy na rolkach, 
→ wybiegi dla zwierząt - ogrodzone,  
→ górki do zjazdu na sankach, 
→ plaża miejska, 
→ więcej nasadzeń, drzew, krzewów, trawniki ogólnodostępne, miejsce na piknik 

– bez dostępu dla psów, miejsce do leżakowania, 
→ siłownie plenerowe, fit-parki, 
→ place zabaw, 

 Miejsca na nowe tereny zielone to według ankietowanych: 
→ baseny, puby, kawiarnie, promenada po prawobrzeżnej stronie Warty, 
→ łąka kwietna na Zatorzu (sadzenie tulipanów), 
→ tereny hałd za jeziorkiem "Zatorze" (dla biegaczy i rowerów, jako miejsce na 

festyny i koncerty), tereny zieleni za posterunkiem policji 
w okolicach rzeki Warty, 

→ więcej drzew i kwiatów na osiedlach przy blokach wielorodzinnych, 
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→ skarpa nad Wartą przy amfiteatrze,  
→ ścieżka wokół Jeziora Pątnowskiego, 
→ wzdłuż Warty do ul. Przemysłowej (brak komunikacji z terenami położonymi 

w Kurowie i połączenia ciągów pieszo-rowerowych), 
→ teren między marketami na V osiedlu. 

 26 ankietowanych zwróciło uwagę na potrzebę lepszego skomunikowania terenów 
zieleni w mieście, 

 59 ankietowanych zwróciło się z uwagami dotyczącymi braku miejsc parkingowych 
na terenach osiedli mieszkaniowych, 

 Ankietowani zwrócili uwagę na następujące problemy związane z dostępem dla 
osób z niepelnosprawnościami/rodzin z małymi dziećmi: 

→ zbyt mała ilość miejsc postojowych dla osób z niebieską kartą parkingową 
wokół terenów zielonych, 

→ za wysokie krawężniki - brak dostepu dla niepełnosprawnych, brak pochylni 
dla niepełnosprawnych, 

→ brak konsultacji ze środowiskami zainteresowanymi, w projektowaniu 
powinny brać udział osoby niepełnosprawne, 

→ spacer z wózkiem i dla osób niepełnosprawnych jest utrudniony ze względu 
na uciążliwe ubytki w nawierzchni chodników i wysokie krawężniki, 

→ zbyt małe zainteresowanie problemami osób niepełnosprawnych - w całym 
Koninie jest za mało podjazdów dla wózków inwalidzkich, brak imprez 
organizowanych dla osób niepełnosprawnych, 

→ zbyt mała ilość toalet w przestrzeni publicznej, nie tylko dla osób 
niepełnosprawnych. 

 

Geoankieta 
 
W trakcie trwania konsultacji mieszkańcy wypełnili 137 ankiet internetowych. 

 111 ankietowanych to mieszkańcy Konina. 
 Podobnie jak w przypadku ankiet tradycyjnych, znaczny odsetek respondentów 

zadeklarowało, że na tereny zieleni są miejscem spotkań się ze znajomymi (32%), 
dużą popularnością cieszyła się również zabawa z dziećmi (22%) oraz sport (18%). 

 86% biorących udział w ankiecie zadeklarowało, że korzysta z zieleni 
w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. 

 Większość ankietowanych dociera do miejsc zieleni pieszo, najmniejszą 
popularnością cieszył się transport publiczny. 



8 
 

 Najbardziej popularne zielone miejsca spędzania czasu według respondentów to: 
Park im. F. Chopina, teren przy jeziorku na os. Zatorze, Park 700-lecia na V osiedlu.

 115 osób proponuje zmiany w zagospodarowaniu istniejących terenów zielonych, 
np.: 
→ więcej ekologicznych form korzystania z zieleni miejskiej, 
→ brak miejsc odpoczynku (np. ławek), 
→ lepsze zagospodarowanie terenów otaczających Międzylesie i Zatorze, 
→ brak bezpiecznej ścieżki rowerowej z osiedla Wilków w kierunku Starówki, 
→ plaża miejska nad Wartą, 
→ brak zieleni dającej cień w centrum miasta. 

 Ankietowani wskazali też nowe miejsca sprzyjające rekreacji: 
→ Dolina Warty, 
→ północna część osiedla Zatorze, 
→ tereny przy jeziorach, 
→ osiedle Laskówiec i Grójec. 

 Według ankietowanych nowa infrastruktura komunikacyjna (parkingi, przystanki 
autobusowe, stacje rowerowe) powinny powstać m. in.: 
→ na Starówce i Wyspie Pociejewo, 
→ w obrębie Przydziałki (przy ul. Zagórowskiej i ul. Piłsudskiego), 
→ wzdłuż ulicy Legionów. 

 Ankietowani oceniali dość dobrze dostęp do terenów zielonych dla osób 
niepełnosprawnych/rodzin z małymi dziećmi. Część respondentów zwróciła jednak 
uwagę na możliwośc polepszenia dostępności tych terenów. 

 Ankietowani mieszkańcy wytypowali również na mapie tereny z dużym 
potencjałem rekreacyjnym na terenie miasta: 
→ Osada, 
→ część osiedla Zatorze i Morzysław przy jeziorkach, 
→ tereny przylegające do konińskich jezior, 
→ Dolina Warty na osiedlu Grójec, 
→ Starówka. 

 Wielu mieszkańców zwracało uwagę na zbyt małą ilość drzew, konieczność
nowych nasadzeń, stwarzanie możliwości spacerowania z dziećmi zielonymi 
ulicami wzdłuż drzew i krzewów. 
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4. Informacje pozostałe 
 
Celem konsultacji społecznych #WeźSięZaZieleń było pozyskanie opinii mieszkańców 
Konina dotyczących korzystania i zagospodarowania terenów zielonych w mieście. 
Wszystkie informacje pozyskane na tym etapie, a także uwagi i propozycje rozwiązań 
zgłaszane przez uczestników konsultacji stanowią materiał pomocniczy w procesie 
opracowywania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Konina. Przygotowywany dokument będzie podlegał dalszym konsultacjom, 
zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
 
Szczegółowe zestawienie informacji z zebranych ankiet tradycyjnych, sprawozdanie 
z przebiegu warsztatów planistycznych oraz analiza danych z geoankiety stanowią 
załaczniki do niniejszego raportu. 
Raport końcowy wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej miasta 
dedykowanej miejskim konsultacjom (http://www.konin.pl/index.php/konsultacje-
spoleczne.html) oraz do wglądu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego 
w Konine, plac Wolności 1. 
 
 
 


