Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym
jest metodą zapobiegania konfliktom,
które stanowią
oczywisty i nieuchronny element procesu planowania.
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Etapy procesu planowania z udziałem społecznym:
1. Przygotowanie do rozpoczęcia współpracy - profilowanie
(określenie grupy adresatów projektu) oraz
propagowanie informacji o planowanym rozpoczęciu
pracy, ponadto: organizacja procesu, gromadzenie informacji, logistyka
planowania
6 tygodni do 9 miesięcy
czas trwania wg materiałów Charrette National Institute

•
•
•
•
•
•

obserwacje, rozmowy indywidualne,
organizacja imprez np. festyn, wystawy, spacery, wycieczki,
organizacja miejsca spotkań w ramach danego obszaru,
zbieranie wiedzy na temat obszaru z udziałem np. młodzieży
szkolnej, kół seniora,
dyskusje środowiskowe, konferencje,
informacje w mediach, w tym witryna internetowa

Etapy procesu planowania z udziałem społecznym:

2. Ustalenie założeń projektu
•
•
•

spotkanie lub seria spotkań – np. zastosowanie metody
charrette,
przyjęte metody dyskusji winny kończyć się wnioskami –
wytycznymi dla projektu,
dyskusja w sieci internet - możliwość przekroczenia progu 10 000 osób –
optymalnej wielkości uczestników zebrania bezpośredniego wg. Arystotelesa,

•
Np.

dyskusja w mediach

We francuskiej procedurze planistycznej w 2000 r.
wprowadzono etap dyskusji na etapie założeń projektu
schéma de cohérence territoriale i plan local d’urbanisme
tzw.

concentration

Etapy procesu planowania z udziałem społecznym:
3. Wykonanie projektu wg ustalonych założeń, w tym
uzgodnienia resortowe, opinie o projekcie etc

4. Udostępnienie projektu do publicznego wglądu:
•
•
•
•
•

prezentacja publiczna,
organizacja imprez,
debata publiczna,
dyskusje środowiskowe, konferencje,
informacje w mediach, w tym witryna internetowa

Ponadto celowe zaangażowanie mediatora dla kontaktów z
mieszkańcami, tłumaczenia ustaleń studium lub planu, zbierania
uwag, prowadzenia procesu w tym organizacji debat dla uzyskania
konsensusu– na wzór np. francuskiego Komisarza ankiety.

Etapy procesu planowania z udziałem społecznym:
5. Przyjęcie projektu wraz z listą nieuwzględnionych uwag przez
właściwy organ, sprawdzenie zgodności z prawem,
publikacja.
6. Monitoring realizacji ustaleń studium lub planu.
7. Wykorzystanie materiałów opracowanych przy okazji procesu
planistycznego w innych zastosowaniach oraz dla informowania
lokalnej społeczności o ustaleniach.
Oprócz powyższych: Stosowanie

metod partycypacyjnych również przy

innych okazjach, np. budżet partycypacyjny, zarządzanie miastem dla
budowania zaufania społecznego.
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Materiały projektu URBACT www.urbact.eu
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