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1. Wprowadzenie – charakterystyka terenu objętego procesem 

planistycznym – Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego (MPZP) dla sołectw: Budzyń i Cholerzyn 

(obszar 1) w gminie Liszki (2 MPZP) 

Obszary objęte opracowaniem Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) 

znajdują się na północ od centrum gminy Liszki i obejmują wsie Budzyń i Cholerzyn oraz rozległe 

obniżenie przez które przepływa rzeka Sanka. 

 

Charakterystyka terenu objętego opracowaniem MPZP 

W miejscowości Budzyń znajdują się dwa zalewy (Zalew Budzyń i Zalew na Piaskach). Zalew na 

Piaskach (większy) stanowi popularne kąpielisko, znaczna część jego linii brzegowej należy do gminy, 

a kąpielisko administrowane jest obecnie przez gminną spółkę komunalną LIKOM sp. z o.o.. Teren 

kąpieliska jest zagospodarowany i posiada niezbędną infrastrukturę (sanitariaty, gastronomia). Stan 

jakościowy i ilościowy infrastruktury w stosunku do zapotrzebowania jest jednak niewystarczający. 

Brakuje również większej liczby dogodnych dojazdów oraz parkingów. Część terenu wokół stawu 

należy do osób prywatnych i również udostępniana jest plażowiczom. 

Drugi mniejszy Zalew Budzyński położony jest na gruntach wspólnoty pastwiskowej, na gruntach 

prywatnych i częściowo na gruntach gminnych.  Część będąca prywatną własnością nie jest dostępna 

dla plażowiczów. 

Analiza interesariuszy pokazała, że grupami o znaczącej sile wpływu i dużym prawdopodobieństwie 

zaangażowania podczas opracowywania MPZP są: 

 Wójt Gminy Liszki; 

 Sołtysi Budzynia i Cholerzyna oraz Rady Sołeckie; 

 Spółka komunalna LIKOM sp. z o.o.; 

 Spółka „Nad Zalewem”; 

 Właściciele działek - mieszkańcy; 
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 Wspólnota i spółka pastwiskowa; 

 Rada Gminy; 

 Zarządca lasów gminnych 

Dodatkowo jako interesariuszy o dużej sile wpływu, a małym zaangażowaniu zdefiniowano – 

inwestorów oraz Komisję Rady ds. planowania. 

 

2. Cel opracowywania Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego (MPZP) dla sołectw Budzyń i Cholerzyn 

Proces planistyczny odbywa się w oparciu o uchwałę z dnia 10.11.2016 nr XXVII/285/2016 (Budzyń) 

oraz nr XXVII/286/2016 (Cholerzyn) wraz ze zmianą wprowadzającą rozdział dla Cholerzyna na obszar 

1 i obszar 2 (uchwała nr XXXII/373/2017 z dnia 28.04.2017 r.). 

Gmina posiada opracowane w 2011 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Liszki, które określa przyjęte ustalenia i kierunki zagospodarowania (Uchwała 

Rady Gminy Liszki z dnia 23 marca 2011r (Nr VI/36/2011). 

Przed przystąpieniem do opracowania MPZP dla sołectw Budzyń i Cholerzyn zdefiniowano 

obszary/zagadnienia, które powinny zostać uwzględnione w procesie konsultacji i opracowywania 

dokumentów. Najważniejszymi celami opracowywanych dokumentów jest: 

 Określenie kierunku dalszego rozwoju zagospodarowania Zalewu na Piaskach w sołectwie 

Budzyń (zwanego potocznie Kryspinowem od nazwy sąsiedniego sołectwa). Od roku zalew 

jest pod zarządem Gminnej Spółki Komunalnej Likom, która stopniowo modernizuje obiekt 

i uzupełnia braki infrastrukturalne (sieć wodna, kanalizacyjna), planowana jest modernizacja 

ścieżek, drzewostanu. Obecnie rozpoczęły się prace związane z opracowaniem koncepcji 

architektonicznej terenu. Sołtys Budzynia wskazuje na konieczność rozbudowy na terenie 

obiektu infrastruktury sportowej (boiska, siłownia na powietrzu) oraz stworzenia 

skweru/parku – formy lokalnej przestrzeni publicznej na terenach oznaczonych obecnie jako 

ZL. Północna część wybrzeża zalewu (mniej więcej od Karczmy Rohatyna w stronę Klubu 

Sportowego i dalej) znajduje się w dzierżawie prywatnej, która obowiązuje do 2023 r. W tej 

części dostrzegalne są problemy z infrastrukturą drogową (droga gruntowa która po 

deszczach bywa dostępna wyłącznie dla samochodów terenowych). Zalew jest równocześnie 
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istotnym, rozpoznawalnym punktem na mapie gminy przyciągając w sezonie letnim dużą 

rzeszę mieszkańców Aglomeracji Krakowskiej. To z kolei generuje intensywny ruch 

samochodowy i hałas, co jest uciążliwe szczególnie dla okolicznych mieszkańców. Teren pod 

ewentualną drogę poszatkowany jest na działki prywatne, które przebiegają równolegle do 

planowanej drogi, co powoduje trudności z jej wyznaczeniem (odkupienie działki).  Jednym 

z potencjalnych obszarów do dyskusji jest uatrakcyjnienie i polepszenie warunków 

wypoczynku nad gminnym kąpieliskiem. Obecnie opracowywana koncepcja architektoniczna 

zagospodarowania terenu może zostać wykorzystana do potencjalnych konsultacji, które 

dadzą rozeznanie w potrzebach mieszkańców miejscowości  i użytkowników zalewu. Teren 

kąpieliska graniczy z posesjami mieszkańców domów jednorodzinnych, co rodzi pewne 

napięcia i stanowi wątek istotny z perspektywy planowania rozwoju tego terenu. 

 Określenie kierunku rozwoju drugiego mniejszego zalewu (Zalew Budzyński), który 

położony jest na gruntach wspólnoty pastwiskowej (ok. 17 ha własności gruntowej) oraz na 

gruntach prywatnych i częściowo stanowiących własność Gminy Liszki (jednak ze względu na 

położenie w środku akwenu trudnych do samodzielnego zagospodarowania). Część prywatna 

zalewu jest niedostępna, a prywatny właściciel wystąpił o WZ dla ponad dwudziestu nowych 

nieruchomości mieszkalnych, które miałyby być usytuowane na tym terenie. Wyzwaniem 

jest określenie/utrzymanie linii zabudowy – ograniczającej wpuszczanie „mieszkaniówki” 

nad samą linię brzegową zbiornika wodnego. Ponadto, do rozważenia pozostaje kwestia 

docelowych przeznaczeń terenów wspólnoty pastwiskowej pod kątem rekreacji 

i przestrzeni publicznej. Wymagane jest w tym zakresie rozeznanie możliwości zmian z uwagi 

na zgodność ze studium. 

 Rozwiązanie problemu braku dostępnych dla mieszkańców sołectw przestrzeni publicznych 

typu skwery, place zabaw. Gmina nie ma nieruchomości, które mogłyby być przeznaczone na 

ten cel. W sołectwie Budzyń jest jeden budynek komunalny, którego połowa jest 

wykorzystywana pod przedszkole, połowa jest wolna. Jest to potencjał pod ewentualne 

zagospodarowanie pod funkcje publiczne. Tereny wspólnoty pastwiskowej obok Zalewu 

Budzyńskiego – mogłyby zdaniem przedstawiciela wspólnoty – zostać wykorzystany pod 

funkcje rekreacyjno – publiczne. Temat do rozważenia. 

 Zaplanowanie sposobu przyszłego wykorzystania i zagospodarowania terenu Kopalni 

Kruszywa Cholerzyn-Zagórze, która stanowi do 2023 r. koncesjonowany teren górniczy. 
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Potencjał pod kolejny teren rekreacyjny z dwoma zbiornikami wodnymi + produkty 

turystyczne (np. park miniatur itp.).  

 Wyłączenie spod zabudowy obszaru Cholerzyna na wschód od Kopalni Kruszywa do drogi 

powiatowej w kierunku Liszek. Jest to teren, który z uwagi na ukształtowanie 

i uwarunkowania terenu (teren podmokły, torfowiska) nie powinien być zainwestowany, 

natomiast pojawiają się osoby które obecnie w oparciu o decyzję o WZ planują tutaj 

zabudowę mieszkaniową.  

 Uzyskania kompromisu między presją na zabudowę a ochroną terenów otwartych. Kwestia 

dotyczy terenu, który sąsiaduje z wyłączonym z opracowania obszarem planowanego 

rozwoju inwestycji produkcyjno-usługowych rozległych terenów rolnych na wschód od 

kopalni piasku. 

 

3. Cel i procedura konsultacji społecznych dotyczących 

opracowania MPZP dla sołectw Budzynia i Cholerzyna 

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 (Dz. U. 2017.1073) 

definiuje jakie działania konsultacyjne musi zrealizować jednostka samorządu terytorialnego 

w procesie planowania przestrzennego. 

Władze gminy Liszki postanowiły rozszerzyć obligatoryjne działania konsultacyjne. Przystępując do 

Programu Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego – partnerska współpraca samorządu, 

projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych zdecydowano o rozszerzeniu 

obligatoryjnego (narzuconego przez Ustawę) zakresu konsultacji o: 

 spacer badawczy wzdłuż Zalewu na Piaskach z mieszkańcami sołectw Budzyń i Cholerzyn 

oraz przedstawicielami podmiotów prowadzących działalność na terenie Zalewu – 

03 października 2017 r.; 

 warsztat wydobywczy (deliberative mapping) z mieszkańcami sołectw Budzyń 

i Cholerzyn oraz głównymi inetresariuszami – 03 października 2017r.; 

 badania ankietowe – sondaż uliczny ankieta rozdawana wraz z biletami wstępu na 

terenie Zalewu na Piaskach wśród jego użytkowników; 
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 konsultacje on-line (ankieta on-line)– formularz ankiety zamieszczony w zakładce lub 

podstronie strony internetowej gminy Liszki; 

  spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami wspólnoty pastwiskowej – spotkanie 

o charakterze półotwartym, na które zostaną zaproszeni przede wszystkim 

przedstawiciele wspólnoty pastwiskowej; zainteresowani mieszkańcy, niezwiązani ze 

wspólnotą będą mieli także mieć możliwość udziału; 

 wywiady indywidualne- - z kluczowymi instytucjonalnymi interesariuszami 

Niniejszy raport odnosi się tylko do przebiegu i wyników warsztatu wydobywczego, który odbył się 

03 października 2017. 

Celem spotkania w dniu 03 października 2017 r. – warsztatu wydobywczego było: 

 zaprezentowanie procedury opracowywania Miejscowych Planów Zagospodarowania 

Przestrzennego, wraz z informacją o kolejnych etapach pracy nad MPZP Budzynia 

i Cholerzyna oraz możliwości konsultacji społecznych na poszczególnych etapach; 

 przekazanie informacji eksperckiej na temat sytuacji wyjściowej – m.in. zapisy Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Liszki, uwarunkowania 

prawne; 

 zebranie opinii i wniosków dotyczących sposobu zagospodarowania przestrzennego sołectw 

– Budzyń i Cholerzyn; 

 zebranie wniosków dotyczących: 

o zagospodarowania obu jezior; 

o propozycji rozwiązań komunikacyjnych w sołectwach; 

o terenów pod zabudowę/usługi i terenów gdzie powinno się ograniczać „rozlewanie 

się” zabudowy. 
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4. Działania przygotowawcze i informacyjne przed warsztatem 

wydobywczym zorganizowanym w dniu 03 października 2017 r. 

Do uczestnictwa w spotkaniu konsultacyjnym zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji, 

organizacji, radni, sołtysi, mieszkańcy – grupa, która została zdefiniowana jako interesariusze 

o dużym wpływie i zaangażowaniu. 

Informacja o warsztacie wydobywczym została przekazana: 

 na stronie internetowej urzędu; 

 na profilu Facebook urzędu; 

 na tablicach w sołectwach Budzyń i Cholerzyn oraz na tablicy ogłoszeniowej urzędu; 

 osobiście przez Sołtysa Budzynia p. Stanisława Kruka (radnego) – ulotki dostarczone 

bezpośrednio mieszkańcom. 

Moderatorka Anna Hejda z przedstawicielami UG Liszki – Kierownikiem Referatu Planowania 

Przestrzennego i Geodezji oraz Bożeną Staśkiewicz z Referatu Planowania Przestrzennego i Geodezji 

przygotowali program, scenariusz spotkania oraz materiały. Podstawowym materiałem do części 

pierwszej - informacyjnej była prezentacja Power point. Natomiast podstawowym materiałem do 

pracy grupowej była część graficzna Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Liszki;. 

Program spotkania stanowi Załącznik_1. 

 

5. Przebieg warsztatu wydobywczego w dniu 03 października 

2017r. - wnioski zgłoszone przez uczestników 

Spotkanie odbyło się w dniu 03 października 2017 w restauracji Skansen Smaków. Wybór miejsca 

spotkania został podyktowany spacerem badawczym,  który miał się odbyć przed warsztatem 

wydobywczym i zakończyć w okolicy ww restauracji. Niestety z powodu obfitych opadów deszczu 

spacer się nie odbył, jego termin wstępnie został przełożony na 07 października.  Sala była 

wyposażona w niezbędny sprzęt prezentacyjny. Uczestnikom został zapewniony drobny poczęstunek. 

Spotkanie zostało zaplanowane na dwie godziny. 
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W spotkaniu wzięło udział 28 osób. Kopia listy uczestników stanowi Załącznik_2. 

Ponadto w spotkaniu udział wzięli: 

 Michał Korbiel – Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Geodezji; 

 Małgorzata Staśkiewicz – Referat Planowania Przestrzennego i Geodezji; 

 Bożena Stasiewicz - Referat Planowania Przestrzennego i Geodezji; 

 Piotr Ogórek – przedstawiciel projektanta MPZP – Instytut Rozwoju Miast; 

 Stanisław Kruk – Sołtys Budzynia (radny); 

 Kazimierz Kruk – Sołtys Cholerzyna; 

 Anna Hejda  - moderatorka spotkania. 

 

a. Wprowadzenie do spotkania (17.30 – 17.45) 

Spotkanie rozpoczęła Moderatorka Anna Hejda od powitania gości, następnie poprosiła o zabranie 

głosu Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Geodezji p. Michała Korbiela. 

Michał Korbiel powitał gości i zaprezentował zebranym cele i program spotkania. 

Moderatorka przedstawiała zebranym zasady, które proponuje, aby obowiązywały podczas 

warsztatów. Były to następujące zasady pracy: 

 Jesteśmy aktywni, angażujemy się, dyskutujemy; 

 każdy głos jest ważny, każdy zostanie zapisany, każdy znajdzie się raporcie; 

 zabieramy głos pojedynczo – umożliwiamy wysłuchanie i zapisanie; 

 zgłaszamy własne pomysły; 

 jesteśmy tu i teraz – prosimy o wyciszenie, wyłączenie telefonów; 

 prosimy o zostanie do końca – na koniec ankieta ewaluacyjna. 

Zebrani zaakceptowali zasady i nie zgłosili żadnych uwag. Moderatorka poinformowała uczestników 

o możliwości skorzystania z drobnego poczęstunku podczas trwania pracy w grupach. 
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b. Prezentacja celów, uwarunkowań i procedury zmian 

MPZP oraz proponowanych obszarów do dyskusji (17.45 

– 18.15) 

Michał Korbiel przedstawił zebranym główne cele opracowania MPZP dla sołectw Budzyń i Cholerzyn. 

Wskazał (prezentacja Power point) uwarunkowania, które wyznacza Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Liszki. Zaprezentował obszary dwóch sołectw, 

których dotyczyć będą plany. Wreszcie przedstawił główne zagadnienia, parametry, które definiuje 

MPZP oraz kolejne kroki procedury planistycznej. 

Następnie zaproponował, aby dyskusja dotyczyła następujących trzech obszarów: 

 sposobów zagospodarowania obu jezior (Budzyń, Na Piaskach); 

 propozycji rozwiązań komunikacyjnych w sołectwach Budzyń i Cholerzyn; 

 terenów pod zabudowę/usługi i terenów gdzie powinno się ograniczać „rozlewanie się” 

zabudowy. 

Na zakończenie Michał Korbiel poinformował o dalszych etapach konsultacji – ankietach, spotkaniu 

z przedstawicielami wspólnoty  pastwiskowej. Zebrani przedyskutowali i zgodzili się na przeniesienie 

terminu spaceru badawczego na 07 października (sobota). 

Następnie głos zabrała moderatorka spotkania Anna Hejda i zwróciła szczególną uwagę na to, że UG 

przystępując do programu  Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego – partnerska współpraca 

samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych podejmuje szereg 

niewymagalnych prawem działań konsultacyjnych. Tak warsztat wydobywczy, jak wymienione 

wcześniej metody konsultacji to działania, które nie są obligatoryjne. Władze Gminy podejmują je, 

aby dzięki szerokim konsultacjom jak najlepiej poznać potrzeby mieszkańców, dać możliwość 

wypowiedzi, a w konsekwencji opracować optymalną wersję MPZP. 

Jako zakończenie części informacyjno – wprowadzającej  Moderatorka poprosiła uczestników o 

zaprezentowanie się. Był to wstęp do pracy w grupach i pracy z mapami. Każdy z uczestników 

przedstawiał się, a następnie podchodził do mapy i naklejał znaczek w miejscu gdzie mieszka 
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c. Praca w grupach panelowych – dyskusja, zgłaszanie 

wniosków (18.15 – 18.45) 

Moderatorka spotkania poinformowała uczestników, że będą pracowali w grupach pod opieką 

ekspertów. 

 I grupa – Temat: Sposoby zagospodarowania obu jezior (Budzyń, Na Piaskach) – ekspert 

prowadzący pracę w grupie – Michał Korbiel; 

 II grupa – Temat: Propozycje rozwiązań komunikacyjnych w sołectwach Budzyń i Cholerzyn 

– eksperci prowadzący pracę w grupie: Bożena Staśkiewicz i Piotr Ogórek; 

 III grupa – Temat: Tereny pod zabudowę/usługi i tereny gdzie powinny się ograniczać 

„rozlewanie się” zabudowy – ekspert prowadzący pracę w grupie: Małgorzata Staśkiewicz. 

Moderatorka poinformowała, że eksperci prowadzący pracę w grupach oprócz moderowania dyskusji 

i wyjaśniania kwestii merytorycznych będą zapisywali wszystkie propozycje. Ważne zatem, aby 

trzymać się ustalonych wcześniej zasad, aby żadna z uwag nie „zagubiła się” w dyskusji. Każda z grup 

otrzyma mapę, na której będzie mogła zaznaczać proponowane rozwiązania lub oznaczać obszary, 

których propozycje dotyczą. Spisane wnioski wraz z naniesionymi na mapy propozycjami 

(oznaczeniami) zostaną przekazane projektantowi MPZP. 

Na koniec moderatorka poinformowała, że na pracę w grupach uczestnicy będą mieli 30 minut. 

Następnie ekspert każdej z grup przedstawi wszystkim  uczestnikom wyniki pracy grupy (10 minut 

prezentacji). Po każdej prezentacji odbędzie się dyskusja podczas, której osoby, które pracowały w 

innych grupach będą mogły zgłaszać wnioski. 

Przed rozpoczęciem pracy w grupach odbyło się losowanie decydujące o przyporządkowaniu do 

grupy –obszaru tematycznego. 

 

d. Prezentacja wniosków pracy w grupach (18.45 – 19.25) 

Po zakończeniu pracy grupowej eksperci, którzy moderowali pracę w grupach przedstawili wnioski 

i propozycje zgłoszone przez uczestników. 

 



 

12 

 

Wnioski dotyczące sposobów zagospodarowania obu jezior 

(Budzyń, Na Piaskach) 

Zgłoszone następujące wnioski*: 

1. wprowadzenie tras rowerowych wokół jeziora i ich połączenie z trasami od Krakowa (przez 

las – na kładkę); 

2. trasa dla rolkarzy (fragmentarycznie); 

3. zachowanie funkcji UTS na północy bez wprowadzania innych funkcji, bez bazy noclegowej, 

baza noclegowa nie powinna powstawać wzdłuż wody, ale wzdłuż drogi; bezpośrednio nad 

jeziorem (wzdłuż niecki) nie powinna być budowana baza noclegowa, można natomiast ją 

budować  100 m od linii brzegowej; 

4. zakaz zabudowy przemysłowej; 

5. zachowanie zakazu zabudowy w USZ (południowa część dużego zalewu); 

6. pozostawienie tylko możliwości usług sportowych – tylko urządzenia sportu i rekreacji; 

7. utrzymanie funkcji lasu z możliwością małej architektury i urządzeń zabaw i sportu; 

8. ujęcie w planie drogi łączącej DW 774 z Morawicą; 

9. tafla jeziora – możliwość lokalizacji skoczni; w tym przypadku zgłoszono wniosek przeciwny 

zakaz budowy skoczni bo to ogranicza korzystanie z akwenu; 

10. parkingi – większa ilość; 

11. zakaz motorówek, urządzeń spalinowych (hałas); w tym przypadku zgłoszono dodatkowy 

wniosek, aby z zakazu wyłączyć możliwość korzystania z silników żaglówek (5KM) używanych 

podczas szkoleń żeglarzy; 

12. zakaz jazdy kładami, motorami  (hałas), zgłoszono również wniosek o wyznaczenie miejsc dla 

kładów; 

13. amfiteatr (?), ta propozycja ze względu na potencjalny hałas pojawiły się wnioski przeciwne; 

14. lodowisko 

*zachowano oryginalną formę zapisów z flipchartów 
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 Propozycje rozwiązań komunikacyjnych w sołectwach 

Budzyń i Cholerzyn 

Zgłoszone następujące wnioski* 

1. dojazd do szkoły w Cholerznie; dwie propozycje 1. na Chałupki lub 2. na Zachów w kierunku 

drogi powiatowej na płn; 

2. w Cholerzynie za skrzyżowaniem na Morawicę połączyć drogi; 

3. ----------------**; 

4. połączenie drogi wewnętrznej z drogą wojewódzką (Budzyń); 

5. droga wewnętrzna nie może stać się drogą przejazdową; 

6. droga wojewódzka Kryspinów – Balice chodnik od ronda do zalewu (w Olszanicy); 

7. światła przy Lewiatanie Kryspinowie lub rondo; 

8. zmiana terenów komercyjnych, ograniczenia w gabarytach budowanych (tereny budowlane – 

mieszkaniówka, ograniczenie zabudowy); 

9. ciąg rowerowo – pieszy od Cholerzyna do Liszek; 

10. połączenia osiedla Zacisze z Liszkami – nowa droga; 

11. wyznaczenie drogi na granicach Kryspinowa i Budzynia przy sklepie Lewiatan, aby była droga 

w lewo; 

12. dojazd do Cholerzyna Zagórze za kopalnią; 

13. droga Cholerzyn „Zagumnie” – kapliczka Morawica (od drogi wojewódzkiej) połączenie drogi 

wojewódzkiej; 

14. nowa droga od drogi wojewódzkiej do terenów rekreacyjnych – nowa droga 

Dodatkowo w tej grupie zgłoszono następujące wnioski: 

 ograniczenie zabudowy komercyjnej na płn kierunku Balice; 
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 w Budzyniu określenie nieprzekraczalnej  linii zabudowy co najmniej 30 metrów; 

 droga KDW na płd od zalewu Budzyń wrysowanie drogi i poszerzenie parametrów 

*zachowano oryginalną formę zapisów z flipchartów 

** w przypadku rozwiązań komunikacyjnych numer punktu odpowiada numerowi rysunku 

(oznaczenia) na mapie A, który powstał podczas pracy w grupie. Numer 3 listy został pominięty 

podczas pracy grupowej. Stąd, aby zachować spójność zapisów na flipchartach oraz oznaczeń na 

mapie pkt. 3 w raporcie pozostawiono bez zapisów. 

 

Wnioski dotyczące terenów pod zabudowę/usługi i terenów 

gdzie powinny się ograniczać „rozlewanie się” zabudowy 

Zgłoszone następujące wnioski*: 

1. ochrona walorów widokowych z miejsc wypoczynku i rekreacji (niezabudowywanie terenu, 

nieutwardzanie, wykluczanie zabudowy, która zasłania krajobraz**; 

2. likwidacja zabudowy namiotowej nie związanej ze sportami wodnymi w niecce jeziora; 

3. ograniczenie reklam – zakaz – w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora; 

4. zaplanować drogę łączącą drogę 774 (wojewódzką) z drogą w Cholerzynie w kierunku 

zachodnim; 

5. zaplanować zabezpieczenie studni w jeziorze np. zadaszenie; 

6. zapewnienie w planie nazwy ulic; 

7. droga zachodnią stroną jeziora „Budzyń” łącząca dwie części Budzynia; 

8. zakaz zabudowy wzdłuż brzegów jeziora – dotyczy zabudowy mieszkaniowej; 

9. zabezpieczyć miejsca pod obiekty i urządzenia bud. do wodowania sprzętu „slip”, pmosty, 

mola, sanitariaty; 

10. droga nad wodą od północy – ścieżki spacerowe i rowerowe; 

11. tereny pod budownictwo jednorodzinne po północnej stronie jeziora; 
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12. zapewnienie ujęć wody dostępnej publicznie (głębinowej, zdatnej do picia); 

13. zapewnienie gazu i pełnego uzbrojenia terenu obu wsi; 

14. zakaz grodzenia wzdłuż i przy jeziorach; 

15. zabezpieczyć ścieżki spacerowe wokół jezior; 

16. połączenie drogi powiatowej (między jeziorami ) z drogą woj. nr 780; 

17. zabezpieczyć miejsca na amfiteatr, muszlę koncertową (obiekty bud.); 

18. zakaz zabudowy między jeziorami; 

19. połączenie jezior 

*zachowano oryginalną formę zapisów z flipchartów 

** w przypadku propozycji zabudowy numer punktu odpowiada numerowi rysunku na mapach B_1 

i B_2, który powstał podczas pracy w grupie 

 

e. Podsumowanie i zakończenie spotkania (19.25 - 19.30) 

Na zakończenie spotkania Michał Korbiel  poinformowała zebranych o kolejnych działaniach 

zawiązanych z konsultacjami Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla Budzynia i 

Cholerzyna, przypomniał również o przesuniętym terminie spaceru badawczego na 07 października. 

Moderatorka podziękowała wszystkim uczestnikom za udział. Na zakończenie spotkania została 

rozdana ankieta – Załącznik_4, w której uczestnicy ocenili warsztat – jego przebieg oraz sposób 

zorganizowania i prowadzenia. Wyniki ankiety zostaną zawarte w osobnym raporcie. 
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Załączniki 

a. Załącznik_1_ Program spotkania 

 

17.30 – 17.45 Wprowadzenie do spotkania 

17.45 – 18.15 

Prezentacja celów, uwarunkowań i procedury zmian 
Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 
(MPZP) dla sołectw Budzyń i Cholerzyn 

Prezentacja proponowanych obszarów do dyskusji – 
zagospodarowanie jezior, komunikacja, obszary zabudowy, 
obszary, które należy chronić 

18.15 – 18.45 
Praca w grupach panelowych – dyskusja, zgłaszanie 
wniosków 

18.45 – 19.25 Prezentacja wyników pracy grup panelowych 

19.25 – 19.30 
Prezentacja dalszych kroków związanych z opracowywanie 
MPZP 
Podsumowanie, ewaluacja, zakończenie spotkania 
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b. Załącznik_2_ Kopia listy uczestników 

 

 

 



 

18 

 

c. Załącznik_3_Fotografie ze spotkania 
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d. Załącznik_4_Ankieta 

Nazwa wydarzenia: Warsztat wydobywczy, Liszki    Data: 03 października 2017 r.  

 
1.  Proszę określić instytucję/grupę, która Pan/i reprezentuje: 

mieszkaniec gminy 
przedstawiciel grupy mieszkańców (np. 

wspólnoty mieszkaniowej) 
przedstawiciel organizacji pozarządowej 
przedsiębiorca 

przedstawiciel lokalnych instytucji (Dom Kultury, 
Biblioteka itp.)  

przedstawiciel Urzędu Gminy/Miasta 
przedstawiciel lokalnych mediów 
właściciel nieruchomości 
inne, jakie? …………… 

2. Jak ocenia Pan/Pani na skali od 1 do 5 spotkanie/warsztaty/wydarzenie pod względem organizacyjno-
technicznym oraz merytorycznym? Proszę wstawić znak x w odpowiednią rubrykę, gdzie 1 oznacza bardzo 
źle, a 5 – bardzo dobrze. 

Sprawy organizacyjno-techniczne 
 1 2 3 4 5 
Sposób poinformowania o organizowanym spotkaniu/warsztatach      
Miejsce spotkania/warsztatów      
Termin (dzień tygodnia, godzina) organizacji spotkania/warsztatów      
Ilość i jakość materiałów edukacyjnych/informacyjnych przygotowanych 
przez organizatora 

     

Aspekt merytoryczny 
 1 2 3 4 5 
Formę konsultacji (jej atrakcyjność, adekwatność do omawianego 
tematu) 

     

Możliwość zabrania głosu, zgłoszenia pomysłu, uwagi       
Jakość i zakres merytoryczny materiałów warsztatowych      
Osiągnięcie założonego celu spotkania, efektywność spotkania      

Ocena prowadzącego – moderatora – Anna Hejda 
 1 2 3 4 5 
Przygotowanie merytoryczne, znajomość zagadnienia      
Umiejętności komunikacyjne, klarowność wypowiedzi, podawanych 
instrukcji 

     

Umiejętność motywowania uczestników do swobodnych wypowiedzi      
Nastawienie do uczestników      

3. Czy Pana/Pani wiedza dot. poruszanego tematu poszerzyła się dzięki uczestnictwu  
w spotkaniu/warsztatach? 
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Zdecydowanie nie Raczej nie Ani tak, ani nie Raczej tak Zdecydowanie tak 
     

4. Czy zauważył/a Pan/Pani jakieś problemy/braki w organizacji lub przebiegu spotkania/warsztatów? Jeśli 
tak, proszę podać jakie. 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Czy planuje Pan/Pani udział w tego typu wydarzeniach w przyszłości? Proszę wstawić znak x  
w odpowiednią rubrykę. 

Zdecydowanie nie Raczej nie Ani tak, ani nie Raczej tak Zdecydowanie tak 
     

 

6. Jak ogólnie ocenia Pan/Pani swój udział w spotkaniu/warsztatach? Proszę wstawić znak x w 
odpowiednią rubrykę. 

Bardzo 
niezadowolony/a 

Raczej 
niezadowolony/a 

Ani zadowolony/a, 
ani niezadowolony/a 

Raczej 
zadowolony/a 

Bardzo 
zadowolony/a 

     
 

METRYCZKA 

M1. Płeć:  
 Kobieta  Mężczyzna 

M2. Przedział wiekowy:  
 18-24  25-35  36-45  46-55  56-65  65+ 

M3. Wykształcenie: 
 Podstawowe  Gimnazjalne  Zawodowe  Średnie  Wyższe 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 

 


