
 

Protokół z realizacji techniki konsultacyjnej 
w ramach IPK Gminy Szczuczyn 

INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH: 

Data działania: Lipiec – wrzesień 2018 r. 
Forma działania:  Technika mapy interaktywne 

Temat: Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i 

miasta Szczuczyn 

Cel konsultacji: 

1) wspólne wypracowanie pożądanej struktury terenów objętych zmianą studium:  

a) wyznaczenie terenu pod lokalizację nowej mieszkaniowej dzielnicy miasta  na  obszarze  w 

rejonie ul. Sportowej, 

b) przeznaczenie na tereny inwestycyjne (zabudowa produkcyjna, przemysłowa 

 i usługowa) korzystnie usytuowanych na zachód od węzła obwodnicy Szczuczyna terenów  

objętych zmianą przy ul. Granicznej. 

2) dotarcie do jak najszerszej grupy osób zainteresowanych ustaleniami, procedowanej  zmiany  

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,  

z informacją o możliwości uczestniczenia w procesie planistycznym oraz zachęcenie do wzięcia 

udziału w świadomym kreowaniu otaczającej przestrzeni. 

3) przekazanie informacji dotyczących walorów przedmiotowego terenu w sposób obiektywny i 

profesjonalny a jednocześnie dostępny i przekonujący; 

4) określenie wymaganych rozstrzygnięć stosownie do problematyki studium, w tym przypadku 

uwzględniając: 

a) warte zachowania walory przestrzeni otwartych 

- naturalnie ukształtowany i niezabudowany  krajobraz doliny Wissy z dopływem ze 

strony wschodniej 

- otwarcie widokowe na panoramę „starego miasta” z sylwetą zespołu kościoła i 

klasztoru od strony najazdu z kierunku Grajewa,   

- zachowanie i kształtowanie osi widokowych na sylwetę miasta i jego wybrane 

elementy – dominanty.  

- potrzeby wypracowania prawidłowego układu komunikacyjnego miasta z zapewnieniem 

wyprowadzenia z terenów zabudowy mieszkaniowej, ruchu ciężkich samochodów z terenów 

inwestycyjnych miasta przy ul. Przemysłowej, 

- wypracowanie charakteru nowego powiązania komunikacyjnego tworzonej dzielnicy 



mieszkaniowej  ze „starą” częścią  miasta, 

- potrzebę ustalenia w studium zasad zagospodarowania przeznaczanych pod zabudowę 

dotychczas niezabudowanych nieruchomości, obecnie tereny rolne oraz leśne, 

- wyznaczenie terenów dla których wymagane będzie stworzenie planów zagospodarowania 

przestrzennego w pierwszej kolejności. 

     Technika mapy interaktywne polegała na wykorzystaniu dedykowanego narzędzia 
informatycznego, stanowiącego rozszerzenie systemu GIS Podlaskie. Za pomocą tego narzędzia 
prezentowany był projekt konsultowanego dokumentu oraz informacje dotyczące procesu konsultacji. 
Narzędzie to umożliwiało uczestnikom konsultacji zadawanie pytań oraz przekazywanie opinii i 
wniosków do urzędu gminy. 

  Komunikat o konsultacjach został dostoswany do wszystkich potencjalnych uczestników, zaś technika 
mapy interaktywne była przydatna szczególnie dla osób, które z różnych powodów nie mogły wziąć 
udziału w spotkaniach bezpośrednich. 

    W urzędzie gminy została przeszkolona osoba, która była odpowiedzialna przez cały okres realizacji 
działania za obsługę narzędzia i bieżące zbieranie opinii. 

  Mapy interaktywne zamieszczone zostały na portalu: http://geoportal.wrotapodlasia.pl oraz na 
stronie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie www.um.szczuczyn.pl umieszczony został baner 
przekierowujący na  http://geoportal.wrotapodlasia.pl. 

       W czasie trwania konsultacji za pomocą map interaktywnych niestety żaden z mieszkańców gminy 
nie wyraził swej opinii poprzez ten system. 

data: 26.09.2018 r. 

podpis koordynatora procesu konsultacji: Anna Romaniuk 
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