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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 (21.08.2018; 24.08.2018):  

Forma działania:  Metoda dni otwartych wraz z punktem konsultacyjnym  

Miejsce wydarzenia (Szczuczyn, ul. Strażacka – STARY PARK):  

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 spotkania (jeśli dotyczy): 

(jeśli w ramach techniki przeprowadzono kilka spotkań, opisać oddzielnie każde z nich) 

W dniu 21 sierpnia 2018 r. w Starym Parku w Szczuczynie odbył się happening konsultacyjny w ramach 

projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach.” Wcześniej mieszkańcy 

Gminy Szczuczyn zostali poinformowani o planowanym przedsięwzięciu poprzez ogłoszenia parafialne, 

za pośrednictwem internetu oraz poprzez system zawiadamiania sms funkcjonujący w Gminie. 

Mieszkańcy zostali poproszeni aby na happening przybyć rowerem. Zamysłem organizatorów było, aby 

mieszkańcy rozpoczęli spotkanie od wyprawy rowerowej po obszarach poddanych do konsultacji, celem 

ich osobistego obejrzenia i zapoznania się z areałem. Po przejechaniu trasy oraz przybyciu na miejsce 

happeningu, uczestnicy konsultacji zostali poproszeni o wypełnienie formularza konsultacyjnego oraz 

ankiet specjalnie przygotowanych na to wydarzenie.  

Na potrzeby happeningu opracowano scenariusz gry lokalnej (stanowiący załącznik do niniejszego 

protokołu), wykonano plansze, zakupiono gadżety promocyjne. W spotkaniu konsultacyjnym metodą 

happeningu uczestniczyło około 200 osób w tym dzieci, młodzież i ich rodzice. Podczas rozmów oraz 

udziału w grze miejskiej, zainteresowani mieli możliwość wskazania swoich propozycji zmian. 

Najczęstsze propozycje uczestników spotkania jako wskazane kierunki inwestycyjne to: ścieżka 

rowerowa, basen, place zabaw, siłownia, restauracja, kino. Mieszkańcy sugerowali, aby obszary 

poddane konsultacjom były nowoczesnymi dzielnicami wykorzystującymi odnawialne źródła energii. 

Podczas happeningu funkcjonował punkt konsultacyjny, rozdawane były foldery informujące o 

projekcie oraz obszarach poddanych konsultacjom. Uczestnicy mogli posilić się grochówką oraz 

porozmawiać przy kawie.  

 

W dniu 24 sierpnia 2018 r. w Starym Parku w Szczuczynie odbył się drugi happening konsultacyjny w 

ramach projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach.” O przedsięwzięciu 

mieszkańcy Gminy Szczuczyn zostali powiadomieni za pośrednictwem internetu, systemu sms-owego 

powiadamiania oraz podczas happeningu zorganizowanego w dniu 21.08.2018 r. Event ten miał na celu 

przedstawienie założeń projektowych oraz zachęcenie mieszkańców do czynnego udziału w 

konsultacjach społecznych dotyczących zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy i miasta Szczuczyn. Podczas happeningu zapewnione były aktywności zarówno 
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dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Zorganizowane zostały quizy wiedzy na temat gminy, jej historii 

oraz czasów współczesnych. Dla najbardziej aktywnych uczestników rozdano gadżety promujące w 

formie kubków, balonów oraz magnesów. Uczestnikom przekazane zostały również broszury 

poświęcone konsultacjom. Zapewniona została woda, kawa i herbata, a najmłodszych częstowano watą 

cukrową. 

W trakcie obu happeningów prowadzone były rozmowy z mieszkańcami gminy na temat 

potrzeb mieszkańców oraz propozycji zagospodarowania terenów w gminie. Mieszkańcom 

rozdano specjalnie przygotowane ankiety (dostępne podczas całego okresu trwania 

konsultacji), które pomogą poznać oczekiwania społeczeństwa wobec przyszłego rozwoju 

Gminy Szczuczyn. Z zebranych ankiet po zakończeniu procesu konsultacji zostanie 

sporządzone zestawienie ze spisem wszystkich uwag i opinii.  

Happeningi odbyły się w miejscu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Poza 

tym przez cały okres trwania konsultacji społecznych istnieje możliwość (po wcześniejszym 

zgłoszeniu takiej potrzeby) dowiezienia osoby niepełnosprawnej na miejsce konsultacji lub 

do punktu konsultacyjnego mieszczącego się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie.  

REKOMENDACJE DO DALSZEJ DYSKUSJI 

Rozmowy związane z możliwością przekształcenia działek objętych miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę.  

Wyznaczenie obszarów pod zabudowę mieszkaniową – jednorodzinną i wielorodzinną. 

Wyznaczenie obszarów pod tereny turystyczno – rekreacyjne oraz 

usługowe/przemysłowe/produkcyjne. 

 

 

data: 27.08.2018 r.  

 

podpis koordynatora procesu konsultacji: Anna Romaniuk 
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SCENARIUSZ 

1. Krótka prezentacja gminy Szczuczyn. 

2. Kilka słów o idei projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”. 

Przedstawienie głównych założeń zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy i miasta Szczuczyn. 

3. Wyprawa rowerowa poprzez obszary objęte konsultacjami społecznymi 

3.  Konkurs związany z historią, współczesnością oraz projektowaniem przyszłości gminy Szczuczyn. W 

programie przewiduje się:  

- grę uliczną planszową Poznaj Szczuczyn (gra na planie miasta, zawodnicy poruszają się za 

pomocą rzutów kostką po ulicach Szczuczyna i wykonują zadania lub odpowiadają na pytania 

związane z miejscami gdzie właśnie się znaleźli, wydruk planszy/banneru w formie planu 

miasta, która została by na później przekazana np. na potrzeby działań BCK wraz z grą  

- Zbuduj Szczuczyn marzeń - stanowisko konstrukcyjne, na którym na tekturowych 

podstawach powstaną makiety z play maysów, taśm  

- Namaluj Szczuczyn - malowanie wielkoformatowe, gdzie dzieci i dorośli będą mogli 

namalować to czego w Szczuczynie im brak  

- Budujemy miasto - zabawa przestrzenna polegająca na przenoszeniu kartonowych 

elementów i układaniu z nich budynków na pomocą wieloosobowego dźwigu  

- dodatkowo - kącik konstrukcyjny z klockami bamp, figurkami, balonowy kącik pytań, 

ewentualnie wielkie bańki mydlane - jako wabik na dzieci, koło zmian - gdzie wszyscy mogą 

wypisać swoje propozycje zmian w mieście 

4. Panel – zbieranie informacji od mieszkańców gminy. 

5. Podsumowanie spotkania. 
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FOTORELACJA 
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