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2 PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

 

2.1 PLAN SPOTKANIA  

- Powitanie uczestników spotkania, przedstawienie osób biorących udział w 
spotkaniu oraz krótkie wprowadzenie  

- Prezentacja zawierająca omówienie podstawowych uwarunkowań 
prawnych związanych z procedurą i zasadami uchwalania studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, której celem 
było wytłumaczenie uczestnikom spotkania celu uchwalania takiego 
dokumentu, 

- Część warsztatowa - praca z uczestnikami spotkania nad przedstawionym 
projektem studium, 

- Podsumowanie i zakończenie spotkania oraz krótkie omówienie dalszych 
prac i spotkań związanych z dokumentem.  

 
 
Celem spotkania konsultacyjnego było zapoznanie mieszkańców z przygotowanym 
projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Ryki. Mieszkańcy w trakcie spotkania mogli się zapoznać oraz zadawać 
pytania, dotyczące przygotowanego do dalszej procedury dokumentu.  
 
 

2.2 INFORMACJA  

 

 
 
Mieszkańcy miasta i gminy Ryki zostali poinformowani o spotkaniu w bardzo szeroki 
sposób. Publikacja informacji na stronie internetowej UM oraz w mediach 
społecznościowych, rozwieszenie plakatów na tablicach ogłoszeń zlokalizowanych 
na obszarze opracowania. W trakcie spotkania uczestnicy otrzymali broszury w 
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języku niespecjalistycznym tłumaczące istotę Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego.  
W gazecie "Twój Głos" Powiatu Ryckiego ukazała się artykuł z zaproszeniem 
wystosowanym przez Bumistrza Ryk do mieszkańców.  
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2.3 PRZEBIEG SPOTKANIA 

1.1.6. MIEJSCE SPOTKANIA  

Spotkanie odbyło się 22 czerwca 2020 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29.  

1.1.7. UCZESTNICY SPOTKANIA  

W spotkaniu wzięło udział 30 osoby ( mieszkańcy i osoby zainteresowane)  
 
W spotkaniu brali udział również:  
Spotkanie rozpoczęła i powitała uczestników Pani Marzena Jędrych - sekretarz 
Gminy, na spotkaniu obecni byli projektant studium pan Paweł Niemiec oraz pani 
Joanna Świtlińska-Robutka, prowadząca spotkanie.  

1.1.8. PRZEBIEG SPOTKANIA 

Spotkanie rozpoczęła pani Marzena Jędrych, sekretarz, która przywitała uczestników 
spotkania, przedstawiła osoby zaangażowane  i zachęciła do aktywnego 
uczestnictwa.  
Następnie pani Joanna Świtlińska-Robutka będąca moderatorką spotkania, 
przedstawiła zarys spotkania i przedstawiła podstawowe informacje czym jest 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, jakie 
są uwarunkowania formalno-prawne jego sporządzenia, jak wygląda procedura jego 
uchwalania. Omówiony został również możliwy udział mieszkańców w procesie 
uchwalania takiego dokumentu oraz jego powiązanie (przełożenie) na miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego.  
W dalszej części spotkania omawiane były szczegółowo, rozwiązania 
zaproponowane w projekcie studium. Ze względu na obowiązujące obecnie przepisy, 
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1066) uczestnicy obowiązani byli do 
zachowania odległości co najmniej 2 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, 
przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku 
ochronnego. Praca nad projektem zorganizowana została nad mapami na których 
mieszkańcy wskazywali swoje uwagi do projektu. Większość pytań dotyczyła 
konkretnych rozwiązań dla poszczególnych działek. Mieszkańcy w większości chcieli 
uzyskać odpowiedź w jaki sposób zostały rozpatrzone wnioski dotyczące ich 
nieruchomości, złożone na początkowym etapie procedury.  
Moderowanie spotkania wiązało się z zebraniem wniosków mieszkańców jak i 
zaangażowanie uczestników spotkania do dyskusji na temat potrzeb, pomysłów i 
rozwiązań jakie mogą być później wskazane w dokumencie planistycznym.  
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1.1.9. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA  
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1.1.10. WNIOSKI ZE SPOTKANIA 

 
 Pojawiające się uwagi i pytania dotyczyły w większości konkretnych działek 

właścicieli, w zakresie możliwości ich zagospodarowania oraz dalszego prowadzenia 

procedury planistycznej.  

 

 

 

 

 

 

 

2.4 PODSUMOWANIE 

Uczestników spotkania można podzielić na dwie grupy: właścicieli nieruchomości, 

którzy pytali o konkretne tereny - jak zostały rozpatrzone ich wnioski ?, część 

uczestników pytała o rozwiązania dotyczące układu komunikacyjnego, terenów 

sportowych, terenów zielonych oraz rekreacyjno-wypoczynkowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejszy raport nie mógłby powstać gdyby nie zaangażowanie i pomoc od aktywnych 

mieszkańców Ryk oraz wszystkich zaangażowanych pracowników Urzędu Miejskiego 

w Rykach. Chcielibyśmy serdecznie podziękować za poświęcony czas i wspólną pracę.  

Opracowała: Joanna Świtlińska-Robutka 


