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Gmina Szczuczyn przystąpiła do realizacji projektu „Konsultacje  

społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania  

i zagospodarowania przestrzennego”. 

Projekt finansowany jest z funduszy Unii Europejskiej w ramach  

Działania 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych  

i planowania przestrzennego” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój. 

Temat Konsultacji: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Szczuczyn, obszarów we wschodniej części miasta 

– w rejonie ul. Sportowej. 

 

Przedmiotowym opracowaniem objęte zostały tereny o łącznej pow.  

ponad 22 ha wskazane w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczuczyn do opracowania 

MPZP, w tym tereny pod zabudowę: 

 mieszkaniową jednorodzinną połączoną z zabudową usługową (MN/

U), położone w rejonie drogi w kierunku do Danowa; 

 mieszkaniową wielorodzinną (MW) położone w rejonie ul.  

Majewskiego; 

 mieszkaniową wielorodzinną połączona z zabudową usługową (MW/

U) położone w rejonie ul. Majewskiego.  
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