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Pismo przcwodnie

Niniejszym jako osoba uprawniona do reprezentowania wnioskodu\ve6w przekazu,it;:
wniosek 0 przepnJ\\adzenie konsultaeji spo leeznyeh .. Wsp6Iny Plae Barliekiego". W
zalqezeniu do pi sma wniosek oraz wymagana ilose podpis6w mieszkanek i mieszkar1e6w
Lodzi.
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Wniosek

przeprowadzenie konsultacji spoiecznych

0

WSPOLNY PLAC BARUCKIEGO
prowadz~cych

do wypracowania rekomendacji sposobu zagospodarowania placu

Barlickiego i kwartaiow go

okalaj~cych

oraz zapewnien

warunkow do pogodzenia

zazieleniania Starego PoJesia i rozwoju dziaialnosci handlowej podmiotow
gospodarczych obecnie

podst. § 7

funkcjonuj~cych

w halach kupieckich

2 punkt 1 Regulaminu Konsultacji Spofecznych, stanowietcego

zatetcznik do Uchwaty Nr lXIV/1357/13 Rady Miejskiej w lodzi z dni a 12 czerwca

3w

sprawie ogfoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Konsultacji Spotecznych sktadamy
wniosek 0 przeprowadzenie konsultacji spofecznych.

1. CEl KONSUlTACJI
Celem konsultacji jest
na

z opiniami

zagospodarowania przestrzennego

przylegajetcych,

b~detcych

i mieszkanc6w lodzi

Barlickiego w lodzi, oraz kwartat6w

elementami obszaru

obj~tego

procesem planistycznym na

uchwaty nr XXXVI/935/16 Rady Miejskiej w lodzi z dnia 19 pazdziernika 2016 roku.
Plac Barlickiego petni obecnie

funkcj~

komercyjnet - jest rynkiem handlowym. Zapisana w

planie miejscowym zmiana funkcjonalnosci placu moze miec wptyw na obecny ksztaft
miejsca oraz

uzytkownik6w. Jej potencjalne wdrozenie wymaga

rozpoznania, na lie takie dziafanie jest spofecznie
interesariuszy w proces

po

po drugie, wfetczenia

planowania.
si~

Podsumowujetc, celem konsultacji spofecznych jest

z opiniami

mieszkanek i mieszkanc6w oraz uzytkownik6w i uzytkowniczek jako interesariuszy
korzystajetcych z przestrzeni placu Barlickiego - co do petnionych
funkcji (zar6wno obecnych jak potencjalnych) oraz mozliwych zmian
realizacj~

potrzeb

spotecznosci

oraz

wypracowanie

t~

przestrzen

ich wptywu na

rekomendacji

sposobu

zagospodarowania placu

kwartat6w go okalajetcych oraz zapewnienia warunk6w do

pogodzenia zazieleniania

Polesia i rozwoju dziatalnosci handlowej podmiot6w

gospodarczych obecnie funkcjonujetcych w halach kupieckich. Rekomendacje
uj~te

winny bye

w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w

kompetencji planu) i bye podstawet do przysztych
porozumien

mi~dzy

Gminet a innymi podmiotami.

inwestycyjnych Gminy oraz

2. PRZEDMIOT KONSULTACJI
Przedmiotem konsultacji spotecznych jest sposob zagospodarowania placu 8arlickiego i
kwartatow go okalajqcych oraz zapewnienia warunkow do pogodzenia zazieleniania
Starego Polesia i rozwoju dziatalnosci handlowej podmiotow gospodarczych obecnie
funkcjonujqcych w halach kupieckich.
Uj~ta

w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego propozycja

zmiany funkcji cz~sci placu 8arlickiego oraz przylegajqcych kwartatow wzbudzHa dute
emocje spoteczne . Aby odpowiedziec na pytanie

0

spotecznq legitymizacj~ dziatari oraz

wtqczyc w ich planowanie mieszkanki i mieszkaricow, na proces konsultacji spotecznych
powinno
•

si~

sktadac:

Mapowanie interesariuszy korzystajqcych (czynnie i biernie) z przestrzeni placu
8arlickiego - okreslenie grup spclecznych, ktore korzystajq z infrastruktury placu, a
takte tych, ktorzy mieszkajq w jego bezposredniej okolicy;

•

Mapowanie potrzeb interesariuszy oraz oczekiwari

wzgl~dem

przestrzeni placu 

okreslenie jakich funkcji oczekujq osoby korzystajqce z placu;
•

Mapowanie obecnie petnionych funkcji - sprawdzenie na ile plac 8arlickiego w
obecnej formie jest z perspektywy swoich interesariuszy funkcjonalny, jakich funkcji
brakuje;

•

•

Prezentacja

omowienie funkcji i rol alternatywnych, jakie mogq petnic place

srodmiejskie w

g~stej

zabudowie mieszkaniowej.

Zebranie opinii i wypracowanie spojnych rekomendacji odnosnie potencjalnych
zmian i inwestycji na placu w formie pozwalajqcej na wtqczenie mieszkanek
mieszkaricow w procesy wspotdecydowania

•

0

miescie i jego przestrzeni;

Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej, dotyczqcej potencjalnych funkcji placu, w
tym historycznych i spotecznych, nie wskazanych przy tym przez mieszkanki i
mieszkaricow miasta.

REZULTATY KONSULTACJI
Pierwszym rezultatem konsultacji spotecznych jest odpowiedz na pytanie, na ile obecne
zagospodarowanie placu 8arlickiego odpowiada potrzebom mieszkanek i mieszkaricow
miasta oraz zebranie opinii i wypracowanie rekomendacji co do potencjalnych zmian i
inwestycji miejskich w tej przestrzeni . Co wi~cej, konsultacje powinny miec rowniet wymiar
edukacyjny - wskazywac interesariuszom potencjalne nowe lub historyczne funkcje, ktore
mogq zostac wprowadzone na placu .

3. ZASI~G KONSULTACJI-Iokalny.

4. PROPONOWANY TERMIN KONSULTACJI - kw iecien-potowa czerwca 2018 r.

5. FORMA KONSULTACJI SPOtECZNYCH
Ze wzgl~du na szeroki kontekst spoteczny i dute znaczenie placu dla lokalnej
spotecznosci, konsultacje spoteczne powinny zostac podzielone na etapy realizowane w
kilku formach oraz bye uzupetnione kampani q informacyjnq i edukacyjnq, kt6rej celem
bytoby wskazanie spektrum rotnych rozwiqzan i funkcji , w tym takte tych zachowujqcych
historyczny charakter przestrzen i.
Nasze propozycje form konsultacji:

1. Mapowanie grup interesariuszy, funkcji realizowanych na placu oraz potrzeb (etap
pierwszy) powinno zostae zrealizowane w formie badania ankietowego, bqdz wywiad6w
swobodnych wsr6d korzystajqcych z placu .
2. W drugim etapie przedstawicielki i przedstawiciele interesariuszy powinni zostae
zaproszen i na spotkanie, bqdz spotkania otwarte z

cz~sciq

warsztatowq,

poswi~cone

wyjasnieniu celu konsultacji i wypracowaniu rekomendacji i opinii ukierunkowanych na
zoptymalizowanie funkcjonowania placu zgodnie z oczekiwaniami poszczeg61nych grup .
Konsultacje

powinny

miee

zatem

charakter

..planowania

partycypacyjnego",

wykorzystujqcego szeroki wachlarz narz~dzi , takich jak prototypowanie lub "planning for
real" .
3. Poza dziataniami w przestrzeni , konsultacje powinny bye takte prowadzone za pomocq
formularzy konsultacyjnych, w tym formularza online .
4. Jako ostatecznq form~ pozwalajqcq na uzyskanie wiarygodnych, reprezentatywnych
rekomendacji do wdrotenia proponujemy panel obywatelski .

Konsultacje powinny bye prowadzone przy wsp&pracy z Miejskq Pracowniq Urbanistycznq
jako uzupetnienie i

rozwini~cie

konsultacji ustawowych.

OSOBA uprawniona do reprezentowania wnioskodawcow - Urszula Niziotek-Janiak tel.

UZASADNIENIE
Jak jut wspomniano powytej, plac 8arlickiego stanowi w tej chwili przestrzen komercyjnq
- jego

powierzchni~

zajmujq dwie hale handlowa, wyremontowane i zmodernizowane

wsp61nym wysitkiem kupc6w (bez dodatkowych doptat ze strony miasta, jak to miato
miejsce w przypadku innych targowisk i remont6w hal). Kompleks uzupetniajCl kioski z
mi~sna

kwiatami od strony ulicy Zielonej oraz zabytkowa hala

poza PtytCl placu.

Jednoczesnie w dzielnicy istnienie ogromny deficyt zieleni a przestrzen publiczna jest
praktycznie ograniczona do ciCl96w komunikacyjnych. Jest
znalezienia miejsc w formie

wi~kszych

wi~c

ogromna potrzeba

plac6w i terenow zieleni, kt6re mogtyby stuzyc

mieszkankom i mieszkancom Starego Polesia jako miejsca odpoczynku, spotkan
spotecznosci lokalnej i rekreacji. W ramach projektu mpzp zaproponowano ograniczenie
funkcji handlowej na placu i przeniesienie jej do sClsiedniego kwartatu, co napotkato
sprzeciw stowarzyszen kupieckich i klientow hal

doprowadzHo do konfliktu

pomi~dzy

zwolennikami zmiany a tymi , ktorzy chcieliby utrzymania obecnych funkcji rynku.
Konfliktowi sprzyja takze brak oficjalnych informacji na temat terminu wprowadzania w
zycie planowanych zmian, zasad finansowania budowy nowych hal targowiska i zasad ich
udost~pniania

kupcom. U podstawy lezy brak zbadanej opinii mieszkanek i mieszkancow

oraz uzytkownikow i uzytkowniczek stanowiClcych grupy interesariuszy korzystajClcych z
przestrzeni na co dzien,

a takze

brak przedstawienia

im szerszego kontekstu

przestrzennego osiedla. ReasumujClc, aby moc odpowiedziec na pytanie, czy zmiana
funkcji placu jest potrzebna i w jakim zakresie, nalezy przede wszystkim rozwiClzac
obecnie nasilajClcy
takze

uzyskac

si~

konflikt

szerszy

pomi~dzy

kontekst

miastem a

spoteczny,

przedsi~biorcami

poprzez

z placu 8arlickiego, a

odpowiedi:

na

pytanie

oczekiwaniach i potrzebach osob korzystajClcych z przestrzeni stanowiClcej punkt zapalny.
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