
 

Poniżej znajduję się lista pytań III edycji Konkursu Miast – Lider Zrównoważonego 

Gospodarowania Przestrzenią. Pytania oznaczone kolorem zielonym wymagają wybrania 

dostępnej odpowiedzi, podania krótkiej informacji, linku do strony internetowej lub 

dokumentu. Pytania oznaczone kolorem niebieskim wymagają dłuższej odpowiedzi opisowej. 

1. Proszę podać numer TERYT. 

2. Proszę podać nazwę miasta. 

3. Proszę wybrać kategorię miasta. 

4. Obecna liczba mieszkańców miasta. 

5. Prognozowana liczba mieszkańców miasta w 2030 roku. 

6. Czy polityka przestrzenna władz miasta przewiduje kurczenie się miasta? (znaczny 

spadek liczby mieszkańców na przestrzeni lat) 

7. Jakie działania przestrzenne przewidziano w związku z kurczeniem się miasta? 

8. Czy władze posiadają aktualną strategię rozwoju miasta? 

9. Proszę podać link do aktualnej strategii rozwoju miasta. 

10. Jaką rolę, odgrywa w strategii rozwoju miasta, problematyka gospodarowania 

przestrzenią? Proszę wybrać najlepiej pasującą odpowiedź. 

11. Jaki jest związek pomiędzy celami i zadaniami opisanymi w strategii rozwoju miasta a 

polityką przestrzenną zawartą w studium. 

12. Jaką wizję miasta realizują władze w odniesieniu do przestrzeni miejskiej? 

13. Czy władze miasta opracowały strategię lub program Smart City 3.0? 

14. Proszę podać link do strategii lub programu Smart City 3.0. 

15. Jakie działania przestrzenne wpisujące się w ideę smart city zrealizowały lub aktualnie 

realizują władze miasta? 

16. Czy polityka przestrzenna miasta przewiduje realizację działań skierowanych do osób 

niepełnosprawnych, umożliwiających im swobodne korzystanie z przestrzeni? 

17. Proszę opisać na czym polega polityka przestrzenna miasta skierowana do osób 

niepełnosprawnych. 



18. Czy polityka przestrzenna miasta przewiduje realizację działań skierowanych do osób 

starszych, umożliwiających im swobodne korzystanie z przestrzeni? 

19. Proszę opisać na czym polega polityka przestrzenna miasta skierowana do osób 

starszych. 

20. Czy władze miasta prowadzą politykę w zakresie adaptacji do zmian klimatu? 

21. Jakie przestrzenne działania podejmowane są przez władze miasta w zakresie 

przystosowania do zmian klimatu. 

22. W jaki sposób władze miasta realizują obowiązek zapewnienia mieszkańcom dostępu 

do terenów zieleni? 

23. W jaki sposób realizowane są projekty przestrzenne w zakresie zieleni miejskiej, 

finansowane z budżetu partycypacyjnego? 

24. W jaki sposób i na czyj wniosek realizowane są projekty przestrzenne w zakresie 

zieleni miejskiej, finansowane z inicjatywy lokalnej? 

25. Czy władze miasta korzystają z aktualnego opracowania ekofizjograficznego? 

26. W którym roku przygotowano aktualnie wykorzystywane opracowanie 

ekofizjograficzne dla całego miasta? 

27. Proszę podać link do opracowania ekofizjograficznego. 

28. Jakie 3 najważniejsze wnioski dla polityki przestrzennej wynikają z opracowania 

ekofizjograficznego? 

29. Proszę wskazać na praktyczne zastosowanie opracowania ekofizjograficznego w 

bieżącym gospodarowaniu przestrzenią? 

30. Co jest największym walorem krajobrazu miejskiego i w jaki sposób jest on 

chroniony? 

31. W jaki sposób władze miasta wykorzystują walory krajobrazu miejskiego? 

32. Czy miasto uznać można za „miasto historyczne”? (w szerokim tego określenia 

znaczeniu) 

33. Jaki procent powierzchni miasta ma charakter historyczny? 

34. Co w szczególności decyduje o "historycznym charakterze miasta" i w jaki sposób jest 

on chroniony? 

35. W jaki sposób władze miasta wykorzystują walory miasta historycznego? 

36. Czy władze miasta przystąpiły do prac nad uchwałą reklamową? 

37. Na jakim etapie są prace? 

38. Proszę podać link do uchwały reklamowej. 

39. Czy opracowano analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym? 

40. W którym roku opracowano ostatnią analizę zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym? 

41. Proszę podać link do analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym. 

42. Czy w wyniku przeprowadzonej ostatnio analizy zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym zainicjowano działania planistyczne i na czym one polegały? 

43. W którym roku uchwalono aktualnie obowiązujące studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta? 



44. Proszę podać link do aktualnie obowiązującego studium. 

45. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta powierzchnia terenów wskazanych do zabudowy, względem 

poprzedniej edycji tego dokumentu: 

46. Czy w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

wskazano przestrzenie publiczne? 

47. Proszę wymienić wskazane w studium przestrzenie publiczne. 

48. Proszę wskazać właściwą stronę dotyczącą przestrzeni publicznych w dokumencie 

studium. 

49. Czy wyznaczono obszar o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-

przestrzennej? 

50. Proszę oszacować jaki procent powierzchni miasta zajmuje obszar o w pełni 

wykształconej strukturze funkcjonalno-przestrzennej? 

51. Proszę oszacować jaki procent nowej zabudowy powstał poza obszarem o w pełni 

wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w latach 2016-2018? 

52. Jaki procent powierzchni miasta objęty jest miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego? 

53. Dla jakiego procenta powierzchni miasta trwają prace nad opracowaniem lub zmianą 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego? 

54. Czy władze miasta przygotowały stronę internetową poświęconą zagadnieniom 

gospodarowania przestrzenią w mieście? 

55. Proszę podać link do strony internetowej. 

56. Czy władze miasta zorganizowały internetowy system prezentacji planów 

miejscowych? 

57. Proszę podać link do systemu prezentacji planów miejscowych. 

58. Podaj 3-5 przykładów najefektywniejszego wykorzystania danych cyfrowych i ich 

analiz w Państwa mieście w zakresie planowania przestrzennego. 

59. Jakie formy partycypacji społecznej wykorzystują władze miasta do wspomagania 

procesu planowania przestrzennego? 

60. Ile debat i dyskusji publicznych (związanych z kształtowaniem przestrzeni), nie 

objętych obowiązkiem ustawowym, zorganizowano w latach 2017-2019? 

61. Czy władze prowadzą działania rewitalizacyjne w mieście? 

62. Jaki procent powierzchni miasta objęły i obejmują działania rewitalizacyjne? 

63. Proszę oszacować jaki procent powierzchni miasta uważa się obecnie za obszary 

zdegradowane, wymagające podjęcia nadzwyczajnych działań planistycznych? 

64. Proszę podać link do programu rewitalizacji. 

65. Czy władze miasta aktywnie współpracują z gminami/miastami sąsiednimi w kwestii 

rozwiązywania wspólnych problemów przestrzennych (z wyjątkiem opiniowania 

dokumentów planistycznych)? 

66. Proszę opisać w jaki sposób władze miasta współpracują z gminami/miastami 

sąsiednimi w kwestii rozwiązywania wspólnych problemów przestrzennych? 


