
  

 
 

Miejscowość: Natolin i Teolin, gm. Nowosolna 

Termin (czas trwania) : spotkanie informacyjne: 20.07.2018 r. godz. 17:00 (2h) 

 warsztaty projektowe:    26.07.2018 r. godz. 17:00 (2h) 

Miejsce: świetlica wiejska w Natolinie  

Osoby uczestniczące: mieszkańcy Natolina i Teolina 

wójt Gminy Nowosolna 

przedstawiciele Urzędu Gminy 

projektanci 

moderatorzy 

 

1. CEL I ZAKRES KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

Rada Gminy Nowosolna podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany 

obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

W celu wzmocnienia partycypacji społecznej w ramach tworzonego dokumentu władze Gminy 

postanowiły aktywnie zaangażować mieszkańców w prace nad sporządzanym dokumentem, 

organizując warsztaty urbanistyczne.   

Podstawą przystąpienia do przeprowadzenia warsztatów była potrzeba poznania 

rzeczywistych potrzeb i oczekiwań lokalnej społeczności, a w szczególności mieszkańców wsi 

Natolin i Teolin z okolic węzła autostrady A-1 Brzeziny. Rejon ten stanowi atrakcyjne miejsce dla 

inwestorów, a nowe inwestycje wiążą się z tworzeniem miejsc pracy oraz zapewniają wpływy do 

budżetu z podatków. Jednocześnie jednak powstałe zakłady i produkcja mogą wywoływać hałas 

i szereg innych uciążliwości, których obawiają się mieszkańcy.  

Ustalenia dokumentów planistycznych dla terenów w obszarze węzła Brzeziny są kluczowe dla 

ich rozwoju – to one wskazują przyszły kierunek zagospodarowania terenów. Dla ww. obszarów 

obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, których zapisy nie są 

wystarczające dla realizacji zamierzeń inwestorów. Jednocześnie ewentualna zmiana ustaleń 

planów, wymaga dokonania uprzednio odpowiednich zmian zapisów studium. W procedurze 

planistycznej sporządzenia zmiany studium wpłynęły sprzeczne wnioski mieszkańców obszaru. 

Część mieszkańców popiera zmiany mające na celu zwiększenie możliwości inwestycyjnych 

gruntów. Jednak druga grupa mieszkańców sprzeciwia się zmianom, w obawie, że mogą one 

wpłynąć negatywnie na ich jakość życia i okolicę w której zamieszkują.  
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Po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzenia zmiany dokumentu, złożonych zostało 12 

wniosków osób fizycznych i prawnych, w tym: 

 9 wniosków dotyczyło zabudowy produkcyjnej, w tym 2 zabudowy produkcyjnej i 

mieszkaniowej jako równorzędne, 

 2 wnioski stanowiły grupowe postulaty mieszkańców Teolina: 

o 1 wniosek popierający zmianę Studium – podpisany przez 35 osób, 

o 1 wniosek przeciwko zmianom Studium – podpisany przez 17 osób, 

 1 wniosek (indywidualny) mieszkańca Teolina przeciwko produkcji ciężkiej. 

Ponadto przed podjęciem prac nad zmianą Studium (w okresie 2014-2018) złożone zostały 4 

wnioski o zmianę obowiązującego dokumentu, w tym: 

 1 wniosek dotyczył przeznaczenia działki pod działalność gospodarczą, 

 1 wniosek dotyczyły zmian w zakresie komunikacji – likwidację projektowanej drogi, 

 2 wnioski dotyczyły zmiany parametrów zabudowy. 

Mając na uwadze powyższe, niezbędnym było poznanie opinii mieszkańców na temat 

projektowanej zmiany Studium gminy oraz aktywizacja w proces tworzenia dokumentów poprzez 

przeprowadzone warsztaty projektowe.  

Celem zorganizowanych konsultacji społecznych było wypracowanie z mieszkańcami zasad 

zagospodarowania terenów składów i magazynów i handlu hurtowego przy węźle autostradowym 

w miejscowościach Natolin i Teolin, minimalizujących wpływ nowych inwestycji na tereny 

mieszkaniowe. 

2. PRZEBIEG KONSULTACJI 

Konsultacje społeczne poprzedzone zostały kampanią informacyjną. Broszury informacyjne 

(ok. 300 szt.) zostały dostarczone do skrzynek pocztowych mieszkańców wsi Natolin i Teolin, 

objętych zmianą studium. Informacja o trwających konsultacjach przekazana została za 

pośrednictwem systemu SMS-owego powiadamiania mieszkańców, a także zamieszczona na 

stronie internetowej gminy oraz na portalu społecznościowym. 

Konsultacje z mieszkańcami przeprowadzono dwuetapowo: 

 1 etap – spotkanie informacyjne; 

 2 etap – warsztaty projektowe. 

Spotkania z mieszkańcami gminy zorganizowane zostały w godzinach popołudniowych. 

Odbyły się one w świetlicy wiejskiej w Natolinie, zlokalizowanej w centralnej części obszaru zmiany 

Studium, tuż przy autostradzie A1. 

 SPOTKANIE INFORMACYJNIE 

Osoby uczestniczące: mieszkańcy Natolina i Teolina – zgodnie z listą obecności 32 osoby  
(część mieszkańców nie wpisała się na udostępnioną na spotkaniu listę  

– szacuje się, że w spotkaniu uczestniczyło ok. 40 osób) 

wójt Gminy Nowosolna 

przedstawiciele Urzędu Gminy 

przedstawiciel Fundacji Wspomagania Wsi 

projektanci (2 osoby) 

moderatorzy (2 osoby) 
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Typ spotkania: spotkanie informacyjne z dyskusją moderowaną 

Przebieg spotkania: 1. Przywitanie przybyłych i przedstawienie osób uczestniczących w 

spotkaniu. 

2. Przedstawienie celu i przebiegu spotkania. 

3. Przedstawienie zasad zabierania głosu w dyskusji. 

4. Prezentacja projektanta zmiany studium: 

a) przedstawienie obszaru objętego zmianą studium, 

b) podstawowe informacje dot. studium gminy, 

c) omówienie procedury planistycznej, 

d) istniejące uwarunkowania i ograniczenia, 

e) rodzaje przedsięwzięć oddziałujących na środowisko. 

5. Dyskusja moderowana. 

 

Spotkanie otworzył Wójt Gminy Nowosolna – Pan Piotr Szcześniak, następnie moderatorka 

dyskusji przedstawiła wszystkich obecnych na spotkaniu oraz zakreśliła harmonogram oraz zasady 

spotkania. Kolejnym punktem spotkania była prezentacja projektantki zmiany Studium, po której 

rozpoczęto moderowaną dyskusję. Mieszkańcy gminy zostali zaproszeni do zadawania pytań na 

które odpowiadały obecne projektantki. Podczas dyskusji poruszono następujące zagadnienia: 

 przeznaczenie terenów – czy będzie zmieniane, 

 gdzie w projekcie zmiany studium są mieszkańcy obszaru i ich interesy, jakie są plany 

wobec zabudowy mieszkaniowej, 

 czy projektowane są zabezpieczenia dla mieszkańców obszaru przed hałasem, kurzem 

itp., 

 jakie są możliwości ochrony dla mieszkańców, 

 w jakim zakresie studium będzie zmieniane,  

 kwestie związane z uciążliwością istniejących obiektów, 

 obsługa komunikacyjna obszaru, w tym obsługa terenów zabudowy produkcyjnej, 

 wnioski złożone do zmiany studium oraz możliwość składania kolejnych wniosków, 

 kwestie proceduralne – kto podejmuje decyzje, na jakim etapie procedury jest 

sporządzany dokument, 

 kwestie organizacyjne dot. spotkania i możliwości zorganizowania dodatkowego 

terminu, 

 waga spotkania w konsultacjach społecznych i procedurze zmiany studium. 

 

Obecni mieszkańcy aktywnie uczestniczyli w spotkaniu zadając szereg pytań – zarówno 

ogólnych jak i szczegółowych, dotyczących konkretnych rozwiązań dla danych obszarów. 

W odpowiedzi na wątpliwości mieszkańców podkreślono, że projekt studium jest na etapie 

opracowania, stąd brak ostatecznych decyzji. Temat przyszłości zagospodarowania terenów wsi 

Natolin i Teolin niewątpliwie jest ważny dla przybyłych mieszkańców obszaru, czego dowodem są 

emocje jakie pojawiały się podczas dyskusji. Mieszkańcy wskazywali na uciążliwości z jakimi obecnie 

się borykają oraz wyrazili szereg obaw związanych z ewentualnym pojawieniem się nowych 

inwestorów. 

Spotkanie podsumował moderator spotkania, jednocześnie zapraszając mieszkańców na 

kolejne spotkanie projektowe. 
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 WARSZTATY PROJEKTOWE 

Osoby uczestniczące: mieszkańcy Natolina i Teolina – zgodnie z listą obecności 26 osób 
(część mieszkańców nie wpisała się na udostępnioną na spotkaniu listę  

– szacuje się, że w spotkaniu uczestniczyło ok. 40 osób) 

wójt Gminy Nowosolna 

przedstawiciele Urzędu Gminy 

przedstawiciele Fundacji Wspomagania Wsi 

projektanci (5 osób) 

moderatorzy (4 osoby) 

Typ spotkania: warsztaty projektowe 

Przebieg spotkania: 1. Przywitanie przybyłych i przedstawienie osób uczestniczących w 

spotkaniu. 

2. Przedstawienie celu i przebiegu spotkania. 

3. Przedstawienie zasad zabierania głosu w dyskusji. 

4. Prezentacja projektanta zmiany studium: 

a) aktualne Studium gminy, 

b) przedstawienie obszaru objętego zmianą studium, 

c) wnioski złożone do zmiany studium, 

d) zadanie warsztatowe. 

5. Wyjaśnienie zasadności przystąpienia do zmiany Studium (wójt). 

6. Praca w grupach. 

7. Prezentacja wyników prac w grupach i podsumowanie. 

Drugie spotkanie z mieszkańcami Natolina i Teolina otworzył Wójt Gminy Nowosolna – Pan 

Piotr Szcześniak, witając oraz przedstawiając obecnych uczestników, a także wyjaśniając cel 

organizacji konsultacji. Moderatorka spotkania nakreśliła harmonogram oraz zasady spotkania,  

a następnie głos zabrał przedstawiciel Fundacji Wspomagania Wsi, który opowiedział krótko 

o działalności organizacji i przesłankach jakie przyświecają organizacji konsultacji społecznych 

dokumentów planistycznych. Kolejno projektantka planu, w odpowiedzi na pytania pojawiające się 

na pierwszym spotkaniu, przedstawiła krótką prezentację. W czasie wystąpienia wzrastało 

poruszenie wśród mieszkańców, stąd głos zabrał Wójt Gminy. Wyjaśnił on jak wygląda obecny plan 

miejscowy i jakie ograniczenia z niego wynikają. Przedstawił również rozważane możliwości 

rozwiązań komunikacyjnych do obsługi projektowanych terenów zabudowy. Ostatnim punktem 

prezentacji projektantki było przedstawienie zasad kolejnego punktu spotkania – pracy w grupach. 

Mieszkańcy podzieleni zostali na 4 grupy, dla każdej z nich przygotowano stół wraz z materiałami 

projektowymi: 

 planszą podkładową prezentującą obecny stan zagospodarowania – inwentaryzację, 

 planszą z naniesionymi granicami i oznaczeniami działek ewidencyjnych, 

 rysunkiem obowiązującego Studium, 

 rysunkiem lokalizacji obszaru objętego zmianą studium, 

 informacjami dot. obowiązujących planów miejscowych,  

 kafelkami symbolizującymi poszczególne rodzaje zagospodarowania wraz z legendą, 

 flamastrami. 

Praca w grupach projektowych trwała ok. 40 min. Zadanie projektowe polegało na wskazaniu 

pożądanych przeznaczeń danych terenów oraz identyfikacji obszarów wymagających 
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wprowadzenia rozwiązań ochronnych/izolacyjnych. Do tego celu służyły kafelki symbolizujące 

poszczególne rodzaje i elementy zagospodarowania, rozmieszczane przez mieszkańców na 

przygotowanych planszach podkładowych. Każdą grupę wspierał projektant oraz moderator 

dyskusji. Mieszkańcy wymieniali swoje opinie dotyczące zagospodarowania poszczególnych 

rejonów obszaru zmiany studium, wskazywali najważniejsze dla nich miejsca konfliktów 

przestrzennych oraz pożądane kierunki zmian. Organizacja pracy w podziale na grupy przyczyniła 

się do rozładowania emocji towarzyszących uczestnikom. Mogli oni nie tylko uzyskać wsparcie 

obecnych projektantów, ale również wysłuchać siebie nawzajem i spojrzeć na daną problematykę 

z innego punktu widzenia. 

Kolejnym punktem spotkania była prezentacja wyników pracy w grupach. Przedstawiciele 

mieszkańców z każdej z grup kolejno przedstawili kluczowe zagadnienia, jakie zostały poruszone 

podczas dyskusji oraz omówili przygotowane plansze.  

Spotkanie podsumowała moderatorka spotkania, dziękując przybyłym za zaangażowanie oraz 

wyrażone opinie. Mieszkańcy zostali poinformowani o formie zakończenia konsultacji społecznych 

oraz możliwości zapoznania się z wynikami końcowego raportu. 

3. WNIOSKI 

Zarówno podczas spotkania informacyjnego jak i w trakcie dyskusji publicznej, mieszkańcy 

aktywnie uczestniczyli w dyskusji na temat przyszłości zagospodarowania terenów w okolicy węzła 

autostrady A1. Wyrażonych zostało wiele opinii dotyczących przyszłych rozwiązań: 

 wskazanie przeznaczenia terenów po północnej stronie autostrady pod zakłady produkcję 

nieuciążliwą: 

o generującą niewielki ruch samochodów, w szczególności z ograniczeniem ruchu 

pojazdów w nocy, 

o o ograniczonym poziomie hałasu, 

o o niższym natężeniu oświetlenia zewnętrznego w stosunku do obiektów istniejących 

(Onninen, OBI), 

o o ograniczonej wysokości – nawiązującej do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy 

produkcyjnej i magazynowej, 

o niepowodującej pylenia i uciążliwości zapachowych, 

o odprowadzanie wody w granicach własnych działek, 

o wymóg zachowania minimalnej powierzchni biologicznie czynnej; 

 przeznaczenie terenów po południowej stronie autostrady, wzdłuż ul. Pasaż Natoliński 

pod zabudowę mieszkaniowo-usługową: 

o zabezpieczenie zabudowy od autostrady ekranami akustycznymi lub/i zielenią 

izolacyjną, 

o ewentualnie uzupełnienie zabudowy istniejącej o zieleń, 

o pozostawienie terenu świetlicy zgodnie ze stanem obecnym; 

 sprzeciw wobec przeznaczeniu terenu we wsi Natolin, między drogą krajową nr 72 

a autostradą A1, pod zabudowę produkcyjną; 

 obsługa terenów przemysłowych drogami serwisowymi od autostrady; 

 sprzeciw wobec wprowadzenia obsługi komunikacyjnej terenów przemysłowych ulicą 

pasaż Natoliński – konieczność odprowadzenia ciężkiego ruchu ze wsi; 
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 dopuszczenie obsługi terenów w rejonie istniejącego magazynu OBI z istniejącej drogi 

przez Teolin – ew. jej rozbudowa; 

 wprowadzenie stref ochronnych(izolacyjnych) – ekrany akustyczne, wały ziemne, zieleń 

izolacyjna, strefy przejściowe – od autostrady oraz między terenami mieszkaniowymi 

i terenami produkcyjnymi – mieszkańcy nie wykluczają możliwości lokalizacji zabudowy 

produkcji nieuciążliwej, jednak jednocześnie widzą potrzebę zabezpieczenia terenów 

mieszkaniowych przed istniejącymi oraz potencjalnymi przyszłymi uciążliwościami; 

 konieczność konsultowania przeznaczenia konkretnych terenów z ich właścicielami. 

4. PODSUMOWANIE 

Podczas zorganizowanych konsultacji społecznych mieszkańcy Natolina i Teolina zajęli 

jednoznaczne stanowisko w sprawie lokalizacji nowych  inwestycji w rejonie węzła autostrady A-1 

Brzeziny. Są oni zgodni, że ewentualne nowe przedsięwzięcia nie powinny powodować 

uciążliwości dla mieszkańców obszaru. Planowanie nowych inwestycji musi wiązać się 

z wprowadzeniem rozwiązań zabezpieczających tereny mieszkaniowe. Zorganizowane spotkanie 

i warsztaty przyniosły oczekiwany efekt – mieszkańcy chętnie zabierali głos w dyskusji, a przy 

pomocy moderatorów i projektantów udało się określić jakie inwestycje są dla nich najbardziej 

uciążliwe oraz  jaki charakter przedsięwzięć akceptują. Spotkania dały możliwość do dyskusji na 

temat przyszłości terenów w gminie Nowosolna, wymiany swoich poglądów oraz spojrzenia na 

poruszony problem w szerszym kontekście. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych 

zostaną uwzględnione w dalszych pracach planistycznych nad opracowaniem zmiany Studium oraz 

udostępnione do wglądu zainteresowanym. 
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5. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

Fot. 1. Dyskusja podczas spotkania informacyjnego  
(fot. P. Jaworski).  

 

Fot. 1. Dyskusja podczas warsztatów projektowych  
(fot. P. Jaworski). 

 
Fot. 2. Praca w grupach (1)  
(fot. Budplan).  

 

Fot. 3. Praca w grupach (2)  
(fot. Budplan).  

 
Fot. 4. Prezentacja wyników (1)  
(fot. Budplan). 

 

Fot. 5. Prezentacja wyników (2)  
(fot. P. Jaworski). 
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Fot. 6. Plansza wynikowa pracy w grupach (1) (fot. Budplan). 

 



GMINA NOWOSOLNA KONSULTACJE SPOŁECZNE - RAPORT |  

9 | S t r o n a  

Fot. 7. Plansza wynikowa pracy w grupach (2) (fot. Budplan). 
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Fot. 8. Plansza wynikowa pracy w grupach (3) (fot. Budplan). 
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Fot. 9. Plansza wynikowa pracy w grupach (4) (fot. Budplan). 
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Fot. 10. Plansza wynikowa pracy w grupach (5) (fot. Budplan). 

 


