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KONSULTACJE SPOŁECZNE GMINA WEJHEROWO  

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOPSODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 

 

 

W dniu 26 kwietnia 2019 r. Wójt Gminy Wejherowo podpisał umowę uczestnictwa 

w projekcie grantowym pt. „Planowanie z mieszkańcami” realizowanym przez Kujawsko-

Pomorską Federację Organizacji Federację Organizacji Pozarządowych i współfinansowaną 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

 

W lipcu 2019 zespół konsultacyjny składający się z pracowników Urzędu Gminy Wejherowo 

opracował scenariusz przeprowadzenia konsultacji społecznych pod nazwą Indywidulany 

Plan Konsultacji (IPK). Konsekwencją sporządzenia IPK było podpisanie umowy grantowej 

w ramach, której Gmina Wejherowo otrzymała dofinasowanie w wysokości 40 625, 00 zł, 

w całości przeznaczone na przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wejherowo.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Indywidulany Plan Konsultacji 



 

ETAP I - DIAGNOZA 

 

W pierwszym etapie konsultacji społecznych zlecona została usługa graficzna, opracowane 

zostało logo, projekt ulotki, plakatu oraz roll up'a, które będą wykorzystywane w całym 

procesie konsultacji. Przyjęto, że wszystkie materiały dot. konsultacji w tym prezentacje 

multimedialne muszą być opatrzone logo konsultacji oraz wykonywane w barwach żółtej, 

czerwonej oraz niebieskiej, które stanowią barwy herbu Gminy i zostały wykorzystane przy 

projekcie logo. 

 

 

 
Rysunek 2. Logo konsultacji społecznych 

 

 

Na potrzeby konsultacji na stronie gminy utworzono zakładkę Konsultacje Społeczne 

http://ugwejherowo.pl/konsultacje-spoleczne/, w zakładce pojawiają się wszystkie niezbędne 

informacje dotyczące konsultacji, w tym ogłoszenia o spotkaniach z mieszkańcami.  

 

 
Rysunek 3. Zakładka konsultacje społeczne na stronie Urzędu Gminy Wejherowo 



 

 

Na XV sesji Rady Gminy Wejherowo w dniu 29 stycznia 2020 r. została przedstawiona 

Radnym Gminy Wejherowo prezentacja na temat procesu konsultacji Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego. W trwającej około 20 minut prezentacji 

przedstawiono zasady konsultacji społecznych, zaprezentowano zaplanowane działania oraz 

harmonogram konsultacji oraz omówiono co to jest Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego oraz jak przebiega procedura planistyczna. Dodatkowo 

w czasie prezentacji przedstawiono filmik instruktażowy dot. składania wniosków przez 

System Informacji Przestrzennej. Prezentacja  dostępna jest na stronie internetowej Urzędu 

Gminy Wejherowo w zakładce „Konsultacje społeczne” (prezentacja dot. konsultacji 

społecznych). 

 

 

 
Rysunek 4. Prezentacja dot. konsultacji społecznych 

 

https://ugwej.webd.pro/strona/wp-content/uploads/2020/01/planowanie-z-mieszka%C5%84cami-prezentacja_bez_filmu.pdf
https://ugwej.webd.pro/strona/wp-content/uploads/2020/01/planowanie-z-mieszka%C5%84cami-prezentacja_bez_filmu.pdf


 

 
Rysunek 5. Członkowie zespołu przedstawiający prezentację 

 

 
Rysunek 6. Członkowie zespołu przedstawiający prezentację 
 

 

Pierwsze założenia konsultacji przedstawione Radnym w czasie sesji zakładały rozpoczęcie 

całego procesu w kwietniu 2020 r. Planowano zorganizowanie spotkań w czasie zebrań 

sołeckich oraz punkty konsultacyjne w trakcie plenerowych imprez gminnych. Niestety 

sytuacja związana z pandemią COVID-19 spowodowała, że nasze działania musiały zostać 

przesunięte. 
 

W dniu 30 sierpnia 2020 r., w czasie Dożynek Gminnych zorganizowano punkt 

konsultacyjny, w którym można było uzyskać informacje dot. konsultacji społecznych, 



 

procesu sporządzania studium oraz możliwości składania wniosków. Dodatkowo w celu 

ułatwienia udziału w konsultacjach rodzinom z małymi dziećmi obok punktu konsultacyjnego 

zostało zorganizowane stanowisko animatora. 

 

 
Rysunek 7. Punkty konsultacyjny oraz animacyjny na Dożynkach Gminnych 

 

 

W terminie od 7 do 22 września 2020 r. w ramach zebrań wiejskich na terenie gminy 

Wejherowo odbył się cykl spotkań z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych na 

temat Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Spotkania 

odbywały się z przestrzeganiem zasady równości szans płci oraz równości szans 

i niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami, co przejawiało się m.in. organizacją 

większości spotkań na parterach budynków.  

 

W czasie spotkań przedstawione zostały prezentacje przybliżające temat samych konsultacji 

oraz planowania przestrzennego na poziomie gminy. Ponadto w czasie każdego spotkania 

zespół konsultacyjny odpowiadał na pytania mieszkańców, a w punkcie konsultacyjnym 

można było otrzymać ulotki dot. konsultacji oraz gadżety konsultacyjne. W konsultacjach 

wzięło udział łącznie 491 osób.  

 

 

W wyniku przeprowadzonych spotkań do urzędu wpłynęło 137 wniosków, z czego 18 przez 

System Informacji Przestrzennej dot. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. Wnioski zostały przeanalizowane przez projektantów studium i znalazły 

swoje odzwierciedlenie w projekcie, który został przedstawiony mieszkańcom do konsultacji 

w następnym etapie. 

 



 

 
Rysunek 8. Spotkanie konsultacyjne w Zbychowie 
 

 
Rysunek 9. Spotkanie konsultacyjne w Bolszewie 

 

 

 

 



 

ETAP II - INFORMOWANIE 

 

Pierwsza informacja na temat konsultacji pojawiła się w gazecie o zasięgu powiatowym 

gwe24 wydanej w dniu 31 stycznia 2020 r. W lutym 2020 r., informacja na temat konsultacji 

społecznych została umieszczona w gminnym miesięczniku "Nasza Gmina". W marcu 2020 r. 

ponownie umieszczono krótką informacją o prowadzonych konsultacjach społecznych. 

Dodatkowo 4 marca 2020 r. na profilu w portalu społecznościowym pojawiła się krótka 

informacja na temat prowadzonych konsultacji wraz z odnośnikiem do strony internetowej 

dedykowanej konsultacjom. Na głównej stronie internetowej gminy pojawił baner, po 

kliknięciu którego przeniesiemy się do zakładki dedykowanej konsultacjom.  

 

Kampania informacyjna została przerwana przez sytuację epidemiologiczną w Polsce, 

związaną z epidemią COVID-19 w marcu 2020.  

 

W lipcu 2020 r. wznowiono prace nad przerwaną kampanią informacyjną. Na stronie 

internetowej gminy w zakładce aktualności oraz w zakładce dedykowanej konsultacjom oraz 

na portalu społecznościowym Facebook, została podane informacja o organizacji punktu 

konsultacyjnego w czasie Dożynek Gminnych, które odbędą się w dniu 30 sierpnia 2020 r. 

Post zamieszczony na portalu społecznościowym Facebook został udostępniony m.in. przez 

Radnych oraz sołtysów (posiadających swoje profile na wskazanym portalu).  

 

 
Rysunek 10. Informacja o organizacji punktu konsultacyjnego na portalu społecznościowym Facebook 

 

 

W ramach etapu informowanie dyrektorom 6 szkół podstawowych zlokalizowanych na 

terenie gminy przekazano prezentacje zawierające podstawowe informacje dotyczące 

planowania. Materiały zawierały również link do przygotowanego quizu wiedzy. W quizie 

wzięło udział 31 uczniów, dla których zostały przygotowane drobne upominki z logo gminy 

(plecaki, słuchawki, bidony, długopisy z logo konsultacje, gry podróżne).  

 

W miesiącach kwietniu oraz maju 2021 r. ponownie przeprowadzono szeroką kampanię 

informacyjną. W formie druku bezadresowego przez pocztę oraz przy pomocy sołtysów 

rozpoczęła się dystrybucja ulotek wraz z wkładką dotycząca harmonogramu planowanych 



 

punktów konsultacyjnych oraz spotkań online. Pracownik gminy Wejherowo odpowiedzialny 

za kontakt z organizacjami pozarządowymi przekazał informację dot. konsultacji m.in. 

przekazując ulotki, w tym przekazując je również do sklepów, biblioteki i innym osobom 

zainteresowanym. Sołtysi poza ulotkami otrzymali przygotowane dla każdej miejscowości 

plakaty ze wskazanym terminem oraz miejscem organizacji punktu konsultacyjnego. W radiu 

Norda w  dniu 12 maja 2021 r. wyemitowano krótką informację dot. konsultacji społecznych, 

dodatkowo, informacja została dodana na stronę internetową radia. W dniu 13 maja 2021 r. 

w cyklu informacyjnym Twojej Telewizji Morskiej przedstawiono informację dot. 

konsultacji, dodatkowo, informacja została dodana na stronę internetową telewizji (Ruszają 

konsultacje w gminie Wejherowo). W terminie od 19 maja do 2 czerwca 2021 r. 

wyemitowano ogłoszenie dotyczące konsultacji społecznej w łącznej liczbie 191 emisji. 

Ogłoszenie było emitowane raz na godzinę pomiędzy 6:00 a 22:00. Dodatkowo ogłoszenie 

było emitowane w Twojej Telewizji Morskiej codziennie przed cyklem informacyjnym. 

Mieszkańcy, którzy zapisali się do systemu powiadamiania sms otrzymali krótką wiadomość 

tekstową o planowanych konsultacjach. Na stronie gminy oraz na profilu na portalu Facebook 

cyklicznie pojawiały się informacje dotyczące konsultacji. Posty zamieszczane na portalu 

społecznościowym Facebook został udostępnione m.in. przez Radnych, sołtysów oraz 

pracowników gminy (posiadających swoje profile na wskazanym portalu). Informacje 

dotyczące konsultacji pojawiły się również na portalach internetowych dwukrotnie na portalu 

gwe24.pl oraz raz na portalu nadmorski24.pl. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych zostały 

również umieszczone w prasie o zasięgu powiatowym Express Powiatu oraz o zasięgu 

wojewódzkim Dziennik Bałtycki. Dodatkowo żeby zachęcić do udziału w  konsultacjach 

powstał krótki spot promujący konsultacje, który został umieszczony na profilu Facebook 

oraz na stronie gminy w zakładce konsultacje społeczne.  

 

 
Rysunek 11. Ogłoszenie o punktach konsultacyjnych zamieszczone na stronie gminy 

https://www.telewizjattm.pl/dzien/2021-05-13/55951-ruszaja-konsultacje-w-gminie-wejherowo.html?play=on
https://www.telewizjattm.pl/dzien/2021-05-13/55951-ruszaja-konsultacje-w-gminie-wejherowo.html?play=on
https://gwe24.pl/pl/11_wiadomosci/29268_zaproszenie-na-konsultacje-spoleczne.html
https://nadmorski24.pl/aktualnosci/49386-w-gminie-wejherowo-zapytaja-o-zdanie-mieszkancow-wkrotce-rusza-konsultacje


 

 
Rysunek 12. Ogłoszenie zamieszczone w dniu 7 maja w Expressie Powiatu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ETAP III – ZASIĘGANIE OPINII 

 

W kwietniu 2021 r. przygotowana została kampania informacyjna (szczegóły powyżej) 

zakupione zostały materiały promocyjne, które zostały rozdane w punktach konsultacyjnych 

(długopisy, torby wielorazowego użytku na zakupy, notesiki pochodzące z recyklingu. 

 

W dniach od 20 maja do 2 czerwca 2021 r. zorganizowano 16 punktów konsultacyjnych, po 

jednym w każdym sołectwie gminy. Punkty otwarte były w godzinach od 16 do 18 

w miejscach spotkań mieszkańców, m.in świetlicach wiejskich, siedzibach OSP. Większość 

spotkań odbywała się na parterze budynków i była przystosowana dla osób poruszających się 

na wózkach oraz matek z dziećmi. W każdym punkcie konsultacyjnym dyżurowało po 

2 członków zespołu, którzy posiadali dostęp do komputera z Internetem i odpowiadali na 

pytania uczestników. W punkcie dostępna była mapa projektu studium dla całego obszaru 

gminy oraz przygotowana mapa z założeniami dla konkretnego sołectwa. Członkowie zespołu 

rozdawali również gotowe druki do składania uwag oraz pomagali zainteresowanym je 

wypełnić. W każdym z punktów zorganizowany został kącik zabaw dla dzieci, w którym 

dostępne były klocki, układanki oraz zestaw kredek i kolorowanek z logo konsultacje, do 

zabrania przez dzieci. 

Łączna liczba uczestników spotkań konsultacyjnych wyniosła 168 osób. 

 

 
Rysunek 13. Punkt konsultacyjny w miejscowości Bolszewo 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
Rysunek 14. Punkty konsultacyjny w miejscowości Nowy Dwór Wejherowski 
 

Dla osób, które nie mogły bądź z uwagi na pandemię obawiały się uczestnictwa w 

spotkaniach stacjonarnych dodatkowo zorganizowano 3 spotkania online z podziałem na 

obszary gminy. W spotkaniach online poza członkami zespołu konsultacyjnego, udział wzięła 

projektanta studium, która chętnie odpowiadała na wszystkie pytania.  

 

 
Rysunek 15. Spotkanie konsultacyjne online 
 

Dodatkowo członkowie zespołu konsultacyjnego dostępni byli dla mieszkańców codziennie 

w godzinach pracy urzędu. Wszystkie osoby zainteresowane projektem studium mogły się 

z nim zapoznać, złożyć uwagi i otrzymały zestaw gadżetów konsultacyjnych.  

 



 

Projekt studium został również umieszczony na stornie internetowej urzędu w zakładce 

konsultacje społeczne (tekst i rysunek). 

 

 
Rysunek 16. Rysunek projektu studium umieszczony na stronie gminy 
 

W terminie do 30 czerwca w wyniku przeprowadzonych konsultacji wpłynęło łącznie 457 

uwag, z czego 28 wniosków zostało złożonych w punktach konsultacyjnych. W trakcie 

konsultacji zauważono, że uczestnicy preferowali pobranie druku i wypełnienie go w domu, 

a następnie przesłanie go droga mailową lub złożenie w biurze podawczym urzędu. 

Dodatkowo 6 uwag wpłynęło za pośrednictwem Systemu Informacji Przestrzennej. 

 

Spis wniosków wraz z rozstrzygnięciem stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

https://ugwejherowo.pl/wp-content/uploads/2021/06/We_st_TEKST_uwarunkowania-i-kierunki_2021_02_01.pdf
https://ugwejherowo.pl/wp-content/uploads/2021/06/We_st_rysunek_KIERUNKI_2021_06_01-1.pdf

