
Podsumowanie konsultacji społecznych w ramach programu ‘Przestrzeń dla Partycypacji 2” 

Rozszerzone konsultacje społeczne dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla Skały - miasta i Skały - wieś (dalej: MPZP) odbyły się na przełomie września i października 2020 

roku. 

Konsultacje społeczne dotyczyły obszaru objętego opracowaniem MPZP dla miasta Skała, i Skały - 

wieś, w tym w szczególności:  

1) Zagospodarowania przestrzeni publicznych: 

a) tereny przy ul. Bł Salomei – miejsce obsługi turystów, zieleni, obiektów małej 

architektury, 

b) Plac Konstytucji 3 Maja w Skale - lokalizacja placu targowego 

 

2) Zidentyfikowanie potrzeb oraz oczekiwań lokalnej społeczności i innych interesariuszy wobec 

przedmiotowego terenu objętego planem. 

Aby informacja dotarła do jak największej liczy mieszkańców, przygotowaliśmy plakaty oraz ulotki 

informujące o konsultacjach. Plakaty zostały rozwieszone na terenie całej gminy przez pracowników 

urzędu wspólnie z sołtysami a ulotki rozdawano mieszkańcom w środy i soboty na targu w Skale. Były 

również dostępne na terenie urzędu oraz okolicznych sklepach. 

Założono również na stronie FB urzędu wydarzenie dotyczące spaceru badawczego oraz lokalizacji 

punktu informacyjnego. 

Do mieszkańców placu Konstytucji 3 Maja w Skale wysłano zaproszenia na spotkanie. 

Przeprowadzając konsultacje Urząd Miasta i Gminy w Skale zastosował 6 metod konsultacyjnych: 

1. Spotkanie informacyjne z mieszkańcami Placu Konstytucji 3 Maja w Skale odbyło się 8.10.2020roku 

w sprawie zagospodarowania Placu Konstytucji 3 Maja w Skale. Spotkanie odbyło się na zaproszenie 

Burmistrza Miasta i Gminy Skała w ramach konsultacji społecznych do miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla Skały - miasta i Skały - wsi w ramach Projektu „Przestrzeń dla 

Partycypacji 2”. 

Spotkanie moderowały - Sylwia Seweryn - kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej 

oraz Aleksandra Mikuła - radna Rady Miejskiej w Skale. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspierały nas 

Panie: Magdalena Czechowska i Magdalena Fajkosz z firmy 3Maj studio, która jest wykonawcą 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Skały - miasta i Skały - wieś. 

W spotkaniu wzięło udział 12 z 37 zaproszonych osób oraz radni : Pani Krystyna Pęczek oraz Pan 

Daniel Jaśko. 

W pierwszej części spotkania zapytaliśmy mieszkańców o obecne zagospodarowanie Placu 

Konstytucji 3 Maja (targ w środy i soboty oraz parking w pozostałe dni tygodnia). Mieszkańcy 

sporządzili listę wad i zalet obecnego zagospodarowania. 

Wskazano następujące zalety: 

tradycja, możliwość zakupu świeżych produktów, miejsca pracy, większe obroty dla sklepikarzy z 

miasta; 



Wskazano następujące wady od najczęściej powtarzanych: 

zła /brak organizacji ruchu, brak miejsc parkingowych dla mieszkańców, brak możliwości wyjazdu ze 

swojego garażu, brak drogi przeciwpożarowej, dojazdu karetki w dni targowe, brak możliwości 

swobodnego wyjścia z domu, brak toalet, hałas, śmieci, brak monitoringu, złe oświetlenie, nocne 

rajdy, brak przewietrzania, spożywanie alkoholu wieczorami. 

W kolejnej części mieszkańcy wypowiadali się jakby widzieli przyszłe zagospodarowanie Placu 

Konstytucji 3 Maja. 

Podano następujące propozycje: 

miejsce reprezentatywne w gminie, gdzie odbywałyby się uroczystości, 

przeniesienie parkingu na zewnątrz Skały w okolice obwodnicy, Plac Konstytucji powinien być 

miejscem zabaw dla dzieci (rower, rolki), 

więcej zieleni, 

miejsca parkingowe dla mieszkańców, 

chodnik z „kopertą” dla mieszkańców (możliwość parkowania na chodniku przed swoim domem). 

Na koniec spotkania pozostawiliśmy rozmowy o uciążliwościach. Większość z nich została 

wypowiedziana w pierwszej części spotkania, podczas wypisywania wad obecnego zagospodarowania 

Placu Konstytucji 3 Maja. 

Dyskusja z mieszkańcami przebiegła w miłej atmosferze, była bardzo merytoryczna. Na koniec 

podsumowaliśmy spotkanie. Mieszkańcy nie są przeciwni ani targowi na Placu Konstytucji ani 

parkingowi w pozostałe dni tygodnia. Jednakże ich życie w tym miejscu byłoby o wiele łatwiejsze 

gdyby mieli: 

zapewnione miejsca parkingowe i możliwość swobodnego wyjazdu z posesji, co wiązałoby się z 

reorganizacją stoisk targowych oraz wrysowania oznakowania poziomego na płycie Placu Konstytucji; 

drogę p.poż.; 

oświetlenie i zamontowany monitoring, który działałby również w nocy; 

ustawioną na czas targu ubikację Toi Toi, która po targu byłaby usuwana; 

Sprzedający powinni sprzątać po sobie (odpady warzyw, kartony), stoisko po targu winno pozostać 

czyste.  

Na koniec Projektantki planu wyjaśniły, że nie wszystkie postulaty mogą być umocowane zapisami w 

planie przestrzennym. Te, których nie można wpisać do planów miejscowych winny zostać zapisane 

w regulaminach gminnych. 

Poza tematem konsultacji radny Daniel Jaśko zadał mieszkańcom pytanie czy nie są przeciwni 

organizacji Dni Skały, występów orkiestr dętych czy innych imprez masowych na Placu Konstytucji 3 

Maja. Mieszkańcy nie są przeciwni takim imprezom, pod warunkiem, że organizator imprezy będzie 



miał dokładnie wskazane godziny trwania imprezy oraz będzie zobowiązany po niej posprzątać, by w 

następny dzień dostawcy lokali usługowych nie mieli problemów z zaopatrzeniem sklepów. 

Informacje o możliwości organizacji imprez masowych na Placu Konstytucji 3 Maja zostaną wpisane 

do planu. 

 

2. Otwarty Punkt Konsultacyjny został zorganizowany 30 września 2020 roku na płycie rynku. 

Przygotowania rozpoczęliśmy juz o 5,30 rano by punkt działał dla mieszkańców od 9 rano. Specjalnie 

na ten cel zakupiono namiot, stoły oraz rzutnik. 

Na spotkaniu informacji dotyczących przekwalifikowań oraz sporządzania MPZP dla Skały - miasta i 

Skała - wieś udzielali: Sylwia Seweryn oraz firma 3Maj studio - Wykonawca MPZP. Mimo złej pogody 

w spotkaniu wzięła duża ilość mieszkańców a na spotkaniu zebrano 21 wniosków do konsultacji, 

które zostały przekazane wykonawcom MPZP. 

3. Spacer badawczy miał na celu omówienie zagospodarowania działki nr 652 przy ul. Bł. Salomei w 

Skale. 

W dniu 17.10.2020r (sobota) odbyło się ostatnie spotkanie konsultacyjne przy ul. Bł. Salomei. Z 

ramienia urzędu uczestniczyli w nim: Sylwia Seweryn, Piotr Guzik oraz Paweł Blasiński.   

W spacerze uczestniczyli mieszkańcy ul. Bł. Salomei - dolny odcinek, choć spotkanie było 

ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców. 

Celem spotkania było omówienie zagospodarowania działki gminnej w sposób przyjazny dla 

mieszkańców oraz turystów przybywających do gminy. 

Na spotkaniu zaproponowano lokalizację miejsc postojowych dla samochodów (do 10 miejsc), 

zadaszonych altan ze stolikami, kwietników, urządzeń dla dzieci oraz miejsca pod sprzedaż przez 

mieszkańców lokalnych produktów, pamiątek. 

Teren pozwala na wyznaczenie tego typu infrastruktury. Zapalikowano i oznaczono miejsce pod 

miejsca parkingowe dla samochodów (możliwe w dwóch miejscach) oraz altanę. 

Zebranym nie przypadły do gustu nasze pomysły. Niestety mieszkańcy nie rozumieli istoty konsultacji 

społecznych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i pomylili je z 

konkretnym działaniem. Palikowanie uznali za realizowanie inwestycji, która według nich miała być 

poprzedzona spotkaniem z burmistrzem. Niestety nie dali sobie wytłumaczyć, że to co chcieliśmy z 

nimi konsultować  nie ma jeszcze odzwierciedlania w projekcie. Uznali, że skoro przyszliśmy na 

miejsce to gmina ma już konkretny plan, projekt na zagospodarowanie tej działki. 

Po kilkunastu minutach żywej rozmowy przedstawili swój punkt widzenia na zagospodarowanie 

działki. Działka powinna być regularnie koszona, ponieważ mimo zgłaszanych do urzędu próśb oraz 

składanych pism działka nie jest przez urząd koszona. Mieszkańcy na dolnym odcinku ulicy sami o nią 

dbają. Na działce widoczne są nasadzone drzewa oraz krzewy, mieszkańcy chcieliby aby ta ulica stała 

się aleją spacerową. Bardzo duża ilość mieszkańców całej Skały chodzi tam na spacery, ponieważ 

Skała nie posiada parku ani wyraźnego miejsca spacerowego. Chcieliby aby po stronie działki gminnej 



wybudowano chodnik aby mieszkające tam dzieci mogły samodzielnie i bezpiecznie dotrzeć do 

szkoły. Wyrażają chęć nasadzeń drzewami, utworzenia zielonej alejki spacerowej, która służyłaby 

mieszkańcom Skały. Na działce mogą znaleźć się ławeczki aby spacerujący tamtędy ludzie mogli w 

międzyczasie usiąść i odpocząć. Nie wyrażają natomiast kategorycznie zgody na altany ponieważ 

spowoduje to wieczorne spotkania ludzi spożywających alkohol. 

Mieszkańcy w ramach konsultacji wyrazili KATEGORYCZNY SPRZECIW na utworzenie na działce nr 652 

miejsc parkingowych dla samochodów. Zaznaczają, że utworzenie kilku miejsc parkingowych 

spowoduje, że pozostali turyści będą parkować gdziekolwiek na działce jeżeli wyznaczone na działce 

miejsca będą zajęte. Zaznaczają również, że mieszkańcom nie brakuje własnych miejsc parkingowych 

na swoich działkach. 

Mieszkańcy dostali również ankietę do wypełnienia oraz ksero mapy działki do „zaprojektowania”  

zagospodarowania działki. Niestety ze względu na deszczowa pogodę zostali poproszeni o 

wypełnienie ankiet i rysunków w domu i dostarczenie ich do urzędu. Jedna ankieta z rysunkiem 

została wypełniona na miejscu. 

Mieszkańcy zgłaszają: regularne koszenie działki, odwodnienie drogi, budowę chodnika, wykoszenie 

rowów. Zwracają uwagę na to by urząd odpowiadał na ich pisma. 

Po spotkaniu do urzędu „wróciło” 7 ankiet oraz 4  przykładowe zagospodarowania. 

4. Ankieta internetowa była dostępna na stronie Urzędu Miasta i Gminy w Skale od 4 września 2020 

roku do 4 października 2020 roku. Wyniki ankiety znajdują sie w osobnym pliku. 

5. Ankieta papierowa dla turystów Ojcowskiego Parku Narodowego została przeprowadzona w dwa 

wrześniowe weekendy wśród turystów, którzy parkowali swoje samochody nie na parkingu (z 

powodu braku miejsc) a przy drodze prowadzącej do Ojcowa.  

6.Ankieta papierowa dla kupujących oraz sprzedających na targu w Skale. Ankieta została 

przeprowadzona w dwie wrześniowe środy przez pracownika UMiG Skała. Wyniki opracowanej 

ankiety znajdują sie w osobnym pliku. 

 

 

 


