
PROJEKT „NASZA  PRZESTRZEŃ.  KONSULTACJE  SPOŁECZNE  DOKUMENTÓW  
PLANISTYCZNYCH  

NA  WSI  I  W  MAŁYCH  MIASTACH” 

 
Sprawozdanie ze spotkania z mieszkańcami i inwestorami z terenu wsi Podlesie 

 
W dniu 15.06.2022r. w Hotelu Aspen w Podlesiu odbyło się Partycypacyjne 

Mapowanie Przestrzeni - spotkanie z mieszkańcami i inwestorami z terenu wsi Podlesie,  
w ramach projektu „Nasza przestrzeń. Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych na 
wsi i w małych miastach” w związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Podlesie. 

Spotkanie rozpoczęło się o godz., 17.00, a zakończyło ok. godz. 20.00, a udział w nim 
wzięło około 50 osób. 

W trakcie trwania spotkania poruszano problemy dotyczące ogólnej tematyki 
zagospodarowania przestrzennego dla wsi Podlesie, możliwe rozwiązania komunikacyjne - 
sieć dróg oraz problemy z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną występującą na terenie 
miejscowości. 
Na wstępie spotkania Pan Kamil Suchożebski - urbanista i moderator - przedstawił ogólnie 
podstawy prawne sporządzania planu, uwarunkowania występujące na terenie Podlesie 
dotyczące ograniczeń związanych z ochroną przyrody, sąsiedztwem Parku Krajobrazowego, 
ochroną zabytków oraz możliwe rozwiązania wynikające z ukształtowania terenu. 
Prezentowane materiały wyświetlane były na ekranie oraz były przedstawiane w postaci 
kolorowych map Podlesia przygotowanych na pełnowymiarowych wydrukach. 

Przebiegiem spotkania kierował Naczelnik Wydziału Mienia i Zagospodarowania 
Przestrzennego UM w Głuchołazach Pan Przemysław Zborowski jako drugi moderator 
spotkania. W trakcie dyskusji udzielał wyjaśnień odnośnie infrastruktury, planów budowy 
sieci wodno-kanalizacyjnej w Podlesiu, omawiał problemy związane z drogami w Podlesiu 
oraz odpowiadał na bieżące pytania kierowane ze strony mieszkańców. 

Pani Barbara Strauchmann, pracownik Wydziału Mienia i Zagospodarowania 
Przestrzennego UM w Głuchołazach, jako osoba merytorycznie odpowiedzialna za procedury 
uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy 
Głuchołazy wraz z Panem Kamilem Suchożebskim przedstawiała ogólne informacje 
dotyczące planu oraz obsługiwała spotkanie pod kątem prowadzenia niezbędnej 
dokumentacji, sporządzaniu notatek oraz obsługą multimedialną spotkania. 

Zarówno w trakcie prezentacji jak i w otwartej dyskusji poszczególni uczestnicy 
spotkania poruszali tematy dotyczące całej miejscowości jak i ich prywatnych nieruchomości. 
W trakcie spotkania przewidziana została przerwa kawowa, podczas której organizator 
zapewnił poczęstunek oraz napoje. 
 

Urząd Miejski w Głuchołazach dziękuje przybyłym mieszkańcom za udział  
w spotkaniu, które w naszej ocenie było konstruktywne i przebiegło w dobrej atmosferze. 
 


