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Protokół z realizacji techniki konsultacyjnej  

w ramach IPK Gminy Szczuczyn 

(protokół dotyczy wszystkich technik za wyjątkiem metody analizy fotograficznej / filmowej) 

 

INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH: 

Data działania (lipiec – wrzesień 2018):  

Forma działania:  Punkt konsultacyjny  

Miejsce wydarzenia (Szczuczyn, ul. Plac 1000-lecia 23, siedziba Urzędu Miejskiego w Szczuczynie):  

Temat: Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy           

i miasta Szczuczyn 

Cele 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 
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dotychczas niezabudowanych nieruchomości, obecnie tereny rolne oraz leśne, 

- wyznaczenie terenów dla których wymagane będzie stworzenie planów zagospodarowania 

przestrzennego w pierwszej kolejności. 

 

Przebieg techniki : 

 Na potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Szczuczyn, w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Szczuczynie utworzony został punkt konsultacyjny, w którym mieszkańcy gminy mogli 

zapoznać się z dokumentacją, która będzie zmieniana, zasięgnąć informacji na temat obszarów 

wyznaczonych do konsultacji, wyrazić swoją opinię poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza.  

Punkt konsultacyjny utworzony został w siedzibie Urzędu Miejskiego – obiekcie dostosowanym do 

potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto przez cały okres trwania konsultacji społecznych 

istniała możliwość (po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby) dowiezienia osoby 

niepełnosprawnej na miejsce konsultacji. Uwagi i sugestie można było składać w punkcie w 

okresie trwania konsultacji w każdą środę w godzinach od 12:00 do 17:00.  

Wszystkie zgłoszone uwagi zostaną opublikowane w raporcie końcowym z 

przeprowadzonych konsultacji. 

 

 

data: 25.09.2018 r.  

 

podpis koordynatora procesu konsultacji: Anna Romaniuk 

 

 

 


