II POSIEDZENIE ZESPOŁU EKSPERTÓW
Projekt POWR.02.19.00-00-KP20/18 „Wspólny plan”
PROTOKÓŁ ze spotkania
1. Spotkanie odbyło się 20 sierpnia 2019r. w siedzibie lidera projektu Fundacji
WiseEuropa (dalej WiseEuropa), w al. Szucha 16 lok. 46.
2. Cel spotkania: Zamknięcie I rundy rekrutacyjnej projektu ‘Wspólny Plan” i
wybranie uczestników projektu.
3. W spotkaniu uczestniczyło 9 członków Zespołu Ekspertów:
4. Agenda spotkania
1) Prezentacja i omówienie 2 aplikacji: z gminy Biskupiec i gminy Świątki przez zespół
Ekspertów oceniających formularze:
W pierwszej kolejności omówiono gminę Świątki:
Gminę przyjęto do projektu i ustalono, że opiekunem merytorycznym gminy
zostanie Fundacja Stabilo.
Pierwszym zadaniem Organizacji będzie kontakt z gminą w celu zweryfikowania
planów konsultacyjnych.
- Kolejną gminą poddaną ocenie był Biskupiec. Gminę przyjęto do projektu i
ustalono, że opiekunem merytorycznym gminy zostanie Fundacja Stabilo.

Metodologia oceny:
Aplikację oceniano zgodnie z przyjętymi kryteriami rekrutacji i naboru określonymi w
dokumencie
PROCEDURY

DOT.

REALIZACJI

PROJEKTU

„Projekt

POWR.02.19.00-00-KP20/18

„Wspólny plan.
a. Informacja o typie gminy. Ze wsparcia mogą skorzystać wszystkie typy gmin
(wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie), punkty będą przyznawane na zasadzie kryterium punktowane:
i. gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie – 3 punkty,

ii. gminy miejskie, które nie są miastami na prawach powiatu – 2 punkty,
iii. miasta na prawach powiatu – 1 punkt.
b. Informacja o zmianie liczby ludności w gminie na przestrzeni lat 2014-2017 na
podstawie danych z ewidencji ludności. Kryterium będzie punktowane w odniesieniu
do dodatniego lub ujemnego przyrostu liczby ludności w gminie:
i. wzrost liczby ludności w gminie – 1 punkt;
ii. spadek liczby ludności w gminie – 0 punktów.
Punkty premiujące mają na celu skierowanie wsparcia w pierwszej kolejności do gmin,
które ze względu na przyrost ludności stoją przed koniecznością przeznaczania nowych
terenów pod zabudowę mieszkaniową. Są to często gminy, które narażone są na
zjawisko niekontrolowanej suburbanizacji. W gminach w których zachodzą zmiany
demograficzne,

szczególnie
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jest

proces

kompleksowej
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polityki

przestrzennej oraz wsłuchanie w potrzeby lokalnej społeczności.
c. Informacje o stanie pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego (MPZP):
i. gmina, w której stopień pokrycia planami jest niższy niż 10% – 3 punkty,
ii. gmina, w której stopień pokrycia planami mieści się w przedziale od 10% do 30%
– 2 punkty,
iii. gmina, w której stopień pokrycia planami jest wyższy niż 30% – 1 punkt.
Zgodnie z danymi BDL GUS z 2017 r. udział powierzchni objętej obowiązującymi
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w skali kraju wynosił 30,5%.
Punkty mają na celu skierowanie wsparcia w pierwszej kolejności do gmin, w których
stopień pokrycia planami jest najniższy (zgodnie z celami konkursu 2.19).
d. Informacje o stopniu pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego (MPZP) sporządzonymi w oparciu o ustawę o zagospodarowaniu
przestrzennym z 1994 r. - kryterium punktowane:
i. gmina, w której stopień pokrycia planami sporządzonymi w oparciu o ustawę z 1994
r. jest wysoki, tzn. udział powierzchni objętej takimi planami jest większy niż 70%
ogólnej powierzchni objętej obowiązującymi planami miejscowymi na terenie gminy
– 3 punkty,
ii. gmina, w której stopień pokrycia planami sporządzonymi w oparciu o ustawę z 1994
r. jest średni tzn. udział powierzchni objętej takimi planami mieści się w przedziale

od 40 do 70% ogólnej powierzchni objętej obowiązującymi planami miejscowymi na
terenie gminy – 2 punkty,
iii. gmina, w której stopień pokrycia planami sporządzonymi w oparciu o ustawę z 1994
r. jest niewielki tzn. udział powierzchni objętej takimi planami jest mniejszy niż 40%
ogólnej powierzchni objętej obowiązującymi planami miejscowymi na terenie gminy
– 1 punkt.
Punkty mają na celu skierowanie wsparcia w pierwszej kolejności do gmin, w których
stopień pokrycia planami sporządzonymi w oparciu o nieobowiązującą już ustawę o
planowaniu przestrzennym z 1994 r. jest najwyższy. Są to często dokumenty
nieaktualne, nieuwzględniające obecnych uwarunkowań prawnych i przestrzennych.
Zgodnie z danymi BDL GUS z 2017 r. w skali całego kraju udział powierzchni objętej
planami miejscowymi opracowanymi w oparciu o obowiązującą ustawę z 2003 r.
wynosił ok. 60%. Tym samym aż 40% obowiązujących dokumentów planistycznych
odbiega od standardów funkcjonujących w planowaniu przestrzennym od ponad 15 lat.
e. Informacje o wydanych na terenie gminy decyzjach o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) – kryterium punktowane:
i. gmina, w której liczba wydanych w 2017 r. decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu była większa niż 100 – 3 punkty,
ii. gmina, w której liczba wydanych w 2017 r. decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu mieściła się w przedziale od 50 do 100 – 2 punkty,
iii. gmina, w której liczba wydanych w 2017 r. decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu była mniejsza niż 50 – 1 punkt.
Punkty mają na celu skierowanie wsparcia w pierwszej kolejności do gmin, w których
zainteresowanie
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miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego jest największe. Pozwoli to na
promowanie w tych gminach kompleksowego podejścia do zagadnień przestrzennych i
kształtowania polityki przestrzennej w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego.
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2) Wolne wnioski - brak
3) Zamkniecie spotkania.
4) Załącznik do protokołu stanowi lista obecność ze spotkania.

Protokół sporządziła:
Iwona Ciećwierz, ekspert ds. konsultacji społecznych WiseEuropa

