
UCHWAŁA NR 217/XXXVI/13
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE

z dnia 18 października 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Szczuczyn na lata 
2009-2015"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr 158/XXVII/10 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 1 czerwca 
2010 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Szczuczyn na lata 2009-2015” 
w załączniku do uchwały po tabeli (str. 37-38 załącznika)Planowane do realizacji w m. Szczuczyn zadania na lata 
2009-2015 i następne (w zł) dodaje się rozdział w brzmieniu określonym w załączniku pt. Opis i charakterystyka 
obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu 
kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne, 
w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników, lub oświetlenia 
ulicznego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego. 

 

Przewodniczący Rady

Witold Grunwald
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Załącznik  do Uchwały Nr 217/XXXVI/13 

Rady Miejskiej w Szczuczynie 

z dnia 18 października 2013 r. 

Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, 
sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno – 

przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników, lub 
oświetlenia ulicznego. 

Miasto Szczuczyn jest największą miejscowością znajdującą się na terenie gminy Szczuczyn. Na jej terenie 
można wyróżnić obszary o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, które szczególnie 
sprzyjają nawiązywaniu kontaktów społecznych takie jak: 

1. Stary Park przy ulicy Senatorskiej – zlokalizowany nieopodal centrum miasta, wyposażony w małą 
architekturę, oraz lokalne oświetlenie. Znajduje się w nim także scena na której odbywają się lokalne występy, 
alejki utwardzone są kostką betonową typu POLBRUK, zaś trawniki zawsze starannie przystrzyżone. 
W zachodniej części parku usytuowano plac zabaw dla dzieci gdzie często spotykają się w szczególności rodzice 
dzieci bawiących się na placu, jednak sama specyfika obszaru sprzyja spotkaniom wszystkich mieszkańców bez 
względu na ich wiek i upodobania. 

2. Park Miejski przy ulicy Plac Tysiąclecia – zlokalizowany w centrum miejscowości, gdzie na początku XX 
wieku znajdował się rynek. Wyposażony jest w małą architekturę taką jak ławki, kosze na śmieci oraz zieleń. 
Alejki w parku utwardzone są kostką betonową typu POLBRUK, zaś trawniki zawsze starannie przystrzyżone. 
W północno-zachodniej części parku znajduje się skwerek wypoczynkowy w centrum którego usytuowana została 
fontanna. Miejsce to jest najważniejszym punktem na mapie Szczuczyna gdzie spotykają się wszyscy mieszkańcy 
bez względu na wiek i upodobania. 

3. Hala Sportowa przy ulicy Grunwaldzkiej – budynek hali sportowej umiejscowiony jest w oddali od 
centrum miasta jednak przez to, iż ma tam swoją siedzibę Miejski Dom Kultury jest miejscem spotkań dorosłych 
i młodzieży. Na terenie tym znajduje się kompleks typu „Orlik” gdzie wybudowano boisko do piłki nożnej oraz 
boisko wielofunkcyjne do piłki siatkowej, koszykówki, tenisa ziemnego. Cały kompleks sprzyja spotkaniom 
mieszkańców jak i przyjezdnych podczas uprawiania różnych dyscyplin sportowych. 

4. Hala Sportowa przy Publicznym Gimnazjum – budynek hali sportowej usytuowany jest nieopodal 
centrum miasta, jest on dostępny dla mieszkańców miasta w miarę potrzeb. Często odbywają się tam różnego typu 
zawody sportowe skupiające dużą ilość mieszkańców miejscowości, odbywają się tam również zawody 
wojewódzkie gromadzące mieszkańców całego województwa. Jest to miejsce spotkań w szczególności osób 
aktywnych. 

5. Stadion Miejski przy ulicy Sportowej – obiekt usytuowany jest we wschodniej części miasta, wyposażony 
w trybuny oraz płytę boiska. Odbywają się tam często mecze lokalnej drużyny piłkarskiej. Organizowane  są tam 
również imprezy okolicznościowe oraz festyny, na które przybywają mieszkańcy oraz wielu zwolenników dobrej 
zabawy z powiatu i nie tylko. Sam obiekt skupia wielu mieszkańców nawet w dni powszednie, ze względu na 
swoje usytuowanie oraz charakter. Spotykają się tam często różne drużyny amatorskie grające szczególnie w piłkę 
nożną. Poza boiskiem znajdującym się przy ulicy Grunwaldzkiej jest to jedyne pełnowymiarowe boisko piłkarskie 
dostępne dla ogółu. 

6. Kościół pw. Najświętszej Marii Panny – barokowy budynek sakralny, który dzięki swym walorom 
historycznym utrzymuje w mieszkańcach poczucie patriotyzmu lokalnego jak i więzi historycznej, skupiający 
rzesze mieszkańców gminy. Szczegółowy opis obszaru zawarto we wcześniejszej części Planu. 

7. Zbiornik wodny przy ulicy Kilińskiego – obiekt znajdujący się przy głównej drodze krajowej 
przebiegającej przez miasto, we wcześniejszych czasach wykorzystywany jako zbiornik przeciwpożarowy. 
Znajduje się w nim podświetlona fontanna spełniająca funkcje napowietrzająco – estetyczne. Wokół zbiornika 
znajduje się plac spełniający funkcje skwerku rekreacyjno – wypoczynkowego, który jest swego rodzaju punktem 
widokowym na pięknie wyglądającą fontannę, gdzie ustawiono ławki oraz kosze. Całość dopełnia piękna 
architektura zieleni. Punkt ten ze względu na swoje walory skupia wielu mieszkańców jak i przyjezdnych. 
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8. Plac zabaw na Osiedlu Pawełki – wyposażony w urządzenia zabawowe dla najmłodszych, znajdujący się 
na terenie osiedla domków jednorodzinnych. Korzystają z niego w szczególności dzieci wraz ze swoimi rodzicami, 
którzy w trakcie pilnowania swoich pociech podczas zabawy, spędzają czas wolny wraz z innymi rodzicami 
przybywającymi na placu. Sprzyja temu usytuowana na placu altana oraz ławki. 

9. Plac zabaw przy ulicy Sienkiewicza – wyposażony w urządzenia zabawowe dla najmłodszych, znajdujący 
się w skupisku budynków wielorodzinnych.  Ze względu na swoje położenie jest wykorzystywany przez dużą 
liczbę dzieci wraz z ich  rodzicami, którzy w trakcie pilnowania swoich pociech podczas zabawy spędzają czas 
wolny wraz z innymi rodzicami przybywającymi na placu. Sprzyjają temu usytuowane na placu ławki gdzie można 
siedząc pilnować swoje pociechy jak i spotykać się z sąsiadami i innymi mieszkańcami miejscowości. 

10. Targowica Miejska przy ulicy Kolneńskiej – obiekt wielkoobszarowy, znajdujący się w zachodniej 
części miasta, szczególnie w dni targowe (wtorki) skupiający na swoim placu wręcz wszystkich mieszkańców 
gminy jak i przyjezdnych z okolic, w głównym stopniu wpływający na rozwój kontaktów międzyludzkich. Składa 
się na nią blisko 2 hektarowy ogrodzony plac, wraz z parkingami oraz 12 wiatami handlowymi i budynkiem 
administracyjnym. Wyposażona w nagłośnienie oraz monitoring jest w pełni profesjonalnym placem targowym, 
którym można by się chwalić nie tylko na terenie województwa, ale i całego kraju. 

11. Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej – ogólnie dostępny budynek przeznaczony dla aktywnie 
spędzających czas mieszkańców miejscowości, gdzie znajduje się profesjonalna siłownia dla mężczyzn oraz 
siłownia przystosowana do celów fitness dla kobiet. Spotykają się tam mieszkańcy miejscowości w różnych 
przedziałach wiekowych, w szczególności lubiących spędzać aktywnie czas wolny. 

12. Biblioteka Miejska – budynek znajdujący się nieopodal „starego parku” w Szczuczynie, wyśmienicie 
wyposażony w najnowsze pozycje książkowe, wraz z czytelnią, w której można połączyć się z internetem. Skupia 
w sobie nie tylko ulubieńców czytania, ale dzięki swemu charakterowi także młodzież chcącą aktywnie 
uczestniczyć w życiu miejscowości poprzez szereg organizowanych akcji. 

 

Przewodniczący Rady

Witold Grunwald
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