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Pismo przcwodnie

Niniej szym ja ko osoba uprawn iona do reprezentowania wnioskodawcow przekazuje

wniosek 0 przeprowadzenie konsultaeji spolecznych .Wspolny Plac Barl ickiego" . W

zalacz eniu do pisrna wniosek oraz wyrnagana ilosc podpi sow rnieszkanek i mieszkancow

Lodzi.
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Wniosek 0 przeprowadzenie konsultacji spolecznych

WSPOLNY PLAC BARLICKIEGO

prowadzacych do wypracowania rekomendacji sposobu zagospodarowania placu

Barlickiego i kwartalow go okalajacych oraz zapewnienia warunkow do pogodzenia

zazieleniania Starego Polesia i rozwoju dzialalnoscl handlowej podrnlotow

gospodarczych obecnie funkcjonujacych w halach kupieckich

Na podst. § 7 ust. 2 punkt 1 Regulaminu Konsultacji Spolecznych, stanowiqcego

zalacznik do Uchwaly Nr lXIV/1357/13 Rady Miejskiej w todzi z dni a 12 czerwca 2013 w

sprawie oqloszenia tekstu jednolitego Regulaminu Konsultacji Spolecznych skladamy

wniosek 0 przeprowadzenie konsultacji spolecznych.

1. CEl KONSUlTACJI

Celem konsultacji jest zapoznanie sie z opiniami mieszkanek i mieszkancow todzi

na temat zagospodarowania przestrzennego placu Barlickiego w todzi, oraz kwartatow

przylegajqcych, bedacych elementami obszaru objeteqo procesem planistycznym na

podst. uchwaly nr XXXV1/935/16 Rady Miejskiej w todzi z dnia 19 pazdzfernika 2016 roku.

Plac Barlickiego pelni obecnie funkcje kornercyjna - jest rynkiem handlowym. Zapisana w

planie miejscowym zmiana funkcjonalnosci placu rnoze rniec wplyw na obecny ksztalt

miejsca oraz jego uzytkownikow. Jej potencjalne wdrozenie wymaga zatem, po pierwsze,

rozpoznania, na ile takie dzialanie jest spolecznie pozadane, po drugie, wlaczenia

interesariuszy w proces jego planowania.

Podsurnowujac, celem konsultacji spolecznych jest zapoznanie sie z opiniami

mieszkanek i rnieszkaricow oraz uzytkownikow i uzytkowniczek jako interesariuszy

korzystajacych z przestrzeni placu Barlickiego - co do pelnionych przez te przestrzeri

funkcji (zar6wno obecnych jak potencjalnych) oraz mozliwych zmian i ich wplywu na

realizacje potrzeb spolecznosci oraz wypracowanie rekomendacji sposobu

zagospodarowania placu i kwartalow go okalajacych oraz zapewnienia warunk6w do

pogodzenia zazieleniania Starego Polesia i rozwoju dziatalnosci handlowej podmiot6w

gospodarczych obecnie funkcjonujqcych w halach kupieckich. Rekomendacje te winny bye

uj~te w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w zakresie

kompetencji planu) i bye podstawa do przyszlych zarnierzen inwestycyjnych Gminy oraz

porozurnien rniedzy Grnina a innymi podmiotami.



2. PRZEDMIOT KONSULTACJI

Przedmiotem konsultacji spolecznych jest sposob zagospodarowania placu Barlickiego i

kwartalow go okalajacych oraz zapewnienia warunkow do pogodzenia zazieleniania

Starego Polesia i rozwoju dzialalnosci handlowej podrniotow gospodarczych obecnie

funkcjonujqcych w halach kupieckich.

Uj~ta w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego propozycja

zmiany funkcji czesci placu Barlickiego oraz przylegajqcych kwartalow wzbudzila duze

emocje spoleczne. Aby odpowiedziec na pytanie 0 spoleczna leqityrnizacje dzialari oraz

wlaczyc w ich planowanie mieszkanki i rnieszkaricow, na proces konsultacji spotecznych

powinno sie skladac:

• Mapowanie interesariuszy korzystajacych (czynnie i biernie) z przestrzeni placu

Barlickiego - okreslenie grup spolecznych, ktore korzystaja z infrastruktury placu, a

takze tych, ktorzy rnieszkaja w jego bezposrednie] okolicy;

• Mapowanie potrzeb interesariuszy oraz oczekiwari wzqledern przestrzeni placu 

okreslenie jakich funkcji oczekuja osoby korzystajace z placu ;

• Mapowanie obecnie pelnionych funkcji - sprawdzenie na ile plac Barlickiego w

obecnej formie jest z perspektywy swoich interesariuszy funkcjonalny, jakich funkcji

brakuje;

• Prezentacja ornowienie funkcji i rol alternatywnych, jakie rnoqa pelnic place

srodrniejskie w g~stej zabudowie mieszkaniowej .

• Zebranie opinii i wypracowanie spojnych rekomendacji odnosnie potencjalnych

zrnian i inwestycji na placu w formie pozwalajacej na wlaczenie mieszkanek

rnieszkancow w procesy wspoldecydowania 0 miescie i jego przestrzeni;

• Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej, dotyczacej potencjalnych funkcji placu, w

tym historycznych i spolecznych, nie wskazanych przy tym przez mieszkanki i

rnieszkancow miasta.

REZULTATY KONSULTACJI

Pierwszym rezultatem konsultacji spotecznych jest odpowiedi na pytanie, na ile obecne

zagospodarowanie placu Barlickiego odpowiada potrzebom mieszkanek i rnieszkancow

miasta oraz zebranie opinii i wypracowanie rekomendacji co do potencjalnych zmian i

inwestycji miejskich w tej przestrzeni. Co wiecej, konsultacje powinny rniec rowniez wymiar

edukacyjny - wskazywac interesariuszom potencjalne nowe lub historyczne funkcje, ktore

rnoqa zostac wprowadzone na placu .



3. ZASIE;G KONSULTACJI -Iokalny.

4. PROPONOWANY TERMIN KONSULTACJI - kwiecien-polowa czerwca 2018 r.

5. FORMA KONSULTACJI SPOtECZNYCH

Ze wzqledu na szeroki kontekst spoteczny i duze znaczenie placu dla lokalnej

spolecznosci: konsultacje spoleczne powinny zostac podzielone na etapy realizowane w

kilku formach oraz bye uzupelnione kampania informacyjnq i edukacyina. kt6rej celem

byloby wskazanie spektrum r6.i.nych rozwiazan i funkcji , w tym takze tych zachowujacych

historyczny cha rakter przestrzeni.

Nasze propozycje form konsuftacji :

1. Mapowanie grup interesariuszy, funkcj i realizowanych na placu oraz potrzeb (etap

pierwszy) powinno zostac zrealizowane w form ie badania ankietowego, badz wywiad6w

swobodnych wsrod korzystajacych z placu.

2. W drugim etapie przedstawicielki i przedstawiciele interesariuszy powinni zostac

zaproszeni na spotkanie, badz spotkania otwarte z czescia warsztatowa , poswiecone

wvjasnieniu celu konsultacji i wypracowaniu rekomendacji i opinii ukierunkowanych na

zoptymalizowanie funkcjonowania placu zgodnie z oczekiwaniami poszczeg61nych grup .

Konsultacje powinny rniec zatem charakter .planowania partycypacyjnego",

wykorzystujqcego szeroki wachlarz narzedzi , takich jak prototypowanie lub "planning for

real" ,

3. Poza dzialaniarni w przestrzeni , konsultacje pow inny bye tak.i.e prowadzone za pornoca

formularzy konsultacyjnych, w tym formularza online.

4. Jako ostateczna forme pozwalaiaca na uzyskanie wiarygodnych, reprezentatywnych

rekomendacji do wdro.i.enia proponujemy panel obywatelski .

Konsultacje powinny bye prowadzone przy wspolpracy z Miejska Pracownia Urbanistyczna

jako uzupelnienie i rozwiniecie konsultacji ustawowych.

OSOBA uprawniona do reprezentowania wnioskodawc6w - Urszula Niziolek-Janiak tel.

UZASADNIENIE

Jak [uz wspomniano powy.i.ej, plac Barlickiego stanowi w tej chwili przestrzeri kornercyjna

- jego powlerzchnie zajmuja dwie hale handlowa, wyremontowane i zmodernizowane



wsp61nym wysHkiem kupc6w (bez dodatkowych doplat ze strony miasta, jak to rnialo

miejsce w przypadku innych targowisk i remont6w hal). Kompleks uzupelniaja kioski z

kwiatami od strony ulicy Zielonej oraz zabytkowa hala rniesna poza ptytq placu.

.lednoczesnie w dzielnicy istnienie ogromny deficyt zieleni a przestrzeri publiczna jest

praktycznie ograniczona do ciaqow komunikacyjnych . Jest wiec ogromna potrzeba

znalezienia miejsc w formie wiekszych plac6w i teren6w zieleni, kt6re rnoqlyby stuiyc

mieszkankom i mieszkaricom Starego Polesia jako miejsca odpoczynku, spotkari

spolecznosci lokalnej i rekreacji. W ramach projektu mpzp zaproponowano ograniczenie

funkcji handlowej na placu i przeniesienie jej do saslednieqo kwartalu, co napotkalo

sprzeciw stowarzyszeri kupieckich i klient6w hal doprowadzilo do konfliktu pomiedzy

zwolennikami zmiany a tymi, kt6rzy 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

udostepniania kupcom. U podstawy lezy brak zbadanej opinii mieszkanek i mieszkaric6w

oraz uiytkownik6w i uiytkowniczek stanowiacych grupy interesariuszy korzystajacych z

przestrzeni na co dzieri, a takze brak przedstawienia im szerszego kontekstu

przestrzennego osiedla. Reasumujqc, aby m6c odpowiedziec na pytanie, czy zmiana

funkcji placu jest potrzebna i w jakim zakresie, nalezy przede wszystkim rozwiazac

obecnie nasilajacy sie konflikt pomiedzy miastem a przedsiebiorcarni z placu Barlickiego, a

takze uzyskac szerszy kontekst spoteczny, poprzez odpowiedt na pytanie 0

oczekiwaniach i potrzebach os6b korzystajacych z przestrzeni stanowiacej punkt zapalny.




