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Agenda

• Proces planowania ZMM
• Ramy formalne dla procesów partycypacyjnych
• Wyzwania
• Od dokumentu do procesu
• Przykłady
• Podsumowanie



Cechy dobrego PZMM

Źródło: M. Wołek, Ł. Dąbrówka (eksperci Wolański sp. z o.o.): PZMM dla Olsztyńskiego Obszaru Funkcjonalnego do 2025. 
Warsztaty scopingowe, Komitet Sterujący, 18.01.2021

Proces partycypacji i 
słuchania

Interakcje transport –
planowanie przestrzenne 
+ nacisk na dostępność 

przestrzenną

Wszystkie środki 
transportu – promowanie 

ekologicznych 
(wszystkiego, co nie jest 
własnym samochodem)

Ujęcie całych obszarów 
funkcjonalnych  - zgodnie 

ze skalą dojazdów



Proces planowania ZMM a partycypacja

Identyfikacja 
pomysłów, konfliktów, 
możliwych rozwiązań 

Identyfikacja metodyk 
i sposobów 

rozwiązywania 
problemów

Przekonywanie, 
edukacja,

ponowna identyfikacja

Przekonywanie, 
edukacja,



Ramy formalne dla partycypacji

Akt prawny Zapisy odnoszące się do partycypacji

Ustawa o samorządzie gminnym z 
dn. 8.03.1990 r. z późn. zmianami

Konsultacje społeczne na podstawie uchwalonego regulaminu, 
obowiązek wdrożenia budżetu obywatelskiego w miastach na 

prawach powiatu, obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, 
jawność obrad organów uchwałodawczych, publiczna dyskusja 

nad raportem o stanie gminy/miasta

Ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu  przestrzennym z 

dn. 27.03.2003 

Zapewnienie udziału mieszkańców w procedurach przyjmowania 
i zmian MPZP oraz studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego.
Nowe zmiany od 1.01.2023?

Ustawa o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale

społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o OOnŚ z dn. 3 

października 2008 

Określenie zasad udziału społeczeństwa w ochronie środowiska 
(m. in. udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, udział 
społeczeństwa w opracowywaniu dokumentów, uprawnienia 

organizacji ekologicznych)

Ustawa o rewitalizacji z dn. 9 
października 2015

Po raz pierwszy wymóg i formalizacja procesów partycypacyjnych 
(konsultacje społeczne i Komitet Rewitalizacyjny)



SUMP – od dokumentu do procesu

• Szybka dezaktualizacja dokumentu, szczególnie w warstwie operacyjnej;
• Możliwość wykorzystywania różnych narzędzi (m.in. platformy

komunikacyjne, badania marketingowe…);
• Złożoność tematyczna wielość i zróżnicowanie interesariuszy;
• Wielopłaszczyznowość dokumentu  od dzielnicy do obszaru

metropolitalnego / funkcjonalnego;
• Równoległe procesy konsultacyjne  planowanie przestrzenne, budżety

obywatelskie, programy rewitalizacji, megaprojekty, projekty „miękkie”…;
• Istniejące ciała konsultacyjne (Komitet Rewitalizacji, Rada ds. BO…).



Zróżnicowanie interesariuszy



PLAN ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ DLA OBSZARU 
METROPOLITALNEGO GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT

[w trakcie realizacji, 59 gmin]

Plan zrównoważonej mobilności 
miejskiej dla Gdyni [2016], wymaga 

aktualizacji

Plan zrównoważonej 
mobilności miejskiej 

dla dzielnicy 
Chwarzno-Wiczlino

[2021]

Węzły integracyjne
Sieć kolejowa

Transport międzygminny

Dostępność do usług lokalnych
Transport publiczny 

w relacjach międzydzielnicowych

WYZWANIE DLA PROCESÓW
PARTYCYPACYJNYCH:

RÓŻNE POZIOMY PZMM



Projekt SMACKER (2019-2022): 
opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności 

dla jednej z gdyńskich dzielnic

Utworzenie w ramach projektu SMACKER 
Lokalnej Grupy Roboczej

Sam. Referat 
ds. komunikacji 
rowerowej

Ogrodnik

Wydz. Strategii Wydział 
Inwestycji

Laboratorium 
Innowacji 
Społecznych

Ekspert ds. 
logistyki miejskiej



14 
spotkań

300 
zgłoszeń i 

uwag
Ponad 1000 
uczestników

PROCES KONSULTACJI POMORSKIEJ KOLEI 
METROPOLITALNEJ ROZPOCZĘTO BARDZO WCZEŚNIE



Proces 
planowania 

ZMM w Gdyni 
[PZMM: 2016]

Klimatyczne 
Centrum

Grupa 
Robocza ds. 
buspasówPZMM dla 

mniejszych 
obszarów 
(dzielnice)

Planowanie i 
zagospodarowanie 

przestrzenne

Gdyński Program 
Rewitalizacji    

[od 2017]

Budżet 
Obywatelski 

[poziom miejski i 
dzielnicowy]

Konsultowanie 
planów 

inwestycyjnych 
Rad Dzielnic

Zmiany struktury 
organizacyjnej 
Urzędu Miasta

BRAK OGRANICZEŃ WIEKOWYCH



Referat Zrównoważonej 
Mobilności 

Partycypacja społeczna podczas projektowania rozwiązań transportowych w 
kontekście dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz szczególnymi 

potrzebami: studium przypadku w Gdyni
Zarząd 

Komunikacji 
Miejskiej 

[organizator 
transportu]

Wydział 
Dostępności

Referat 
Zrównoważonej 

Mobilności 

Zarząd Dróg i 
Zieleni

Wydział 
Inwestycji

MIESZKAŃCY
Przewoźnik & 

zarządca 
infrastruktury 



Standardy dostępności w projektowaniu przestrzeni miejskiej: Gdynia



Podsumowanie

• Identyfikacja istniejących struktur i procesów konsultacyjnych;
• Właściwe zaprojektowanie struktur organizacyjno-zarządczych;
• Ścisła współpraca z gestorami infrastruktury kolejowej (w Gdyni - PKP SKM w

Trójmieście sp. z o.o., PKM S.A., PKP PLK S.A….);
• Dbanie o reprezentatywność grup o mniejszym dostępie do technologii cyfrowej;
• Nowe wyzwania dla procesów konsultacyjnych (pandemia, uchodźcy...);
• Ryzyko „przeformalizowania” procesów konsultacyjnych.
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