
 

         Gmina Szczuczyn przystąpiła do projektu 

"Konsultacje dokumentów planistycznych w pod-

laskich gminach" realizowanego przez Federację 

Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT               

w Białymstoku w partnerstwie z Podlaskim Biu-

rem Planowania Przestrzennego i Fundacją Ini-

cjatyw Regionalnych „Progres” w ramach Pro-

gramu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020 współfinansowanego ze środków Euro-

pejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem głównym projektu jest usprawnienie                 

i przyspieszenie procesów planowania zago-

spodarowania przestrzennego w gminach woje-

wództwa podlaskiego. 

Główne rezultaty projektu to: 

 przeprowadzone poszerzone (wykraczające 

poza wymogi nakładane na gminy na mocy 

przepisów) konsultacje dokumentów doty-

czących planowania przestrzennego, 

 przedłożone do zatwierdzenia dokumenty 

dotyczące planowania przestrzennego, 

 unikalne, internetowe narzędzie konsulta-

cyjne, oparte na systemie informacji prze-

strzennej. 

 

Obszar Nr 1 - obręb ewidencyjnym Szczuczyn we 

wschodniej części gruntów miasta Szczuczyn, w re-

jonie ul. Sportowej o pow. ok. 175 ha obejmuje 

wschodnią część zabudowy (mieszkaniowej jedno-

rodzinnej, mieszkaniowej z usługami i zagrodowej 

przy ul. Sportowej) oraz niewielki niezabudowany 

pas terenu przecinający dolinę Wissy, po zachod-

niej stronie ul. Sportowej, łączący się z istniejącą 

zabudową ul. Łąkowej w Szczuczynie. Przez ten te-

ren przebiegają drogi powiatowe: wylotowy odci-

nek ul. Szczuki (starodroże byłej DK61) oraz ul. 

Sportowa (część drogi powiatowej nr 1812B Szczu-

czyn –Radziłów);  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Obszar Nr 2 – obręb ewidencyjny Szczuczyn na za-

chód od węzła obwodnicy Szczuczyn – część S61 

(Warszawa – Szczuczyn –Augustów) i na północ od 

ul. Granicznej, stanowiącej część drogi krajowej 

DK58 Szczuczyn-Biała Piska-Olsztynek. O pow. ok. 

12ha, obejmuje istniejące użytki rolne oraz teren 

budowy hali produkcyjno-magazynowej do produk-

cji opakowań z tektury falistej i litej wraz z pomiesz-

czeniami towarzyszącymi, układem komunikacyj-

nym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na 

działkach nr geod. 68/4, 69/4, 70/4, 80, 78/3.;  

  



Obszar Nr 3 – obręb ewidencyjny Szczuczyn na za-

chód od węzła obwodnicy Szczuczyn i na południe 

od ul. Granicznej. O pow. ok. 10 ha, obejmuje ist-

niejące użytki rolne – korzystanie usytuowane pod 

względem istniejących powiązań komunikacyjnych 

w sąsiedztwie węzła dwóch dróg krajowych S61                          

i DK 58.  

 

 

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 20 lipca 2018 r.  

Termin zakończenia konsultacji: 21 września 2018 r. 

    Propozycje, opinie i uwagi można wnosić w na-

stępujący sposób: 

1) W formie elektronicznej, za pomocą narzędzia 

GIS Podlaskie – od 20 lipca 2018 r. 

2) W formie złożenia opinii i uwag w punkcie                 

informacyjnym, utworzonym w Urzędzie Miejskim 

w Szczuczynie. Uwagi i sugestie można składać                

w każdą środę w godzinach od 12:00 do 17:00,                

począwszy od 1 sierpnia 2018 r. do 19 września 

2018 r. 

3) W formie elektronicznej na adres e-mail:      

 konsultacje@um.szczuczyn.pl 

Bieżące informacje o konsultacjach są dostępne na 

stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczu-

czynie www.um.szczuczyn.pl oraz u koordynator 

projektu – p. Anny Romaniuk: tel. (86) 273 50 80. 

Interaktywne narzędzie do konsultacji społecznych 

znajduję się na stronie geoportal.wrotapodlasia.pl -

> zakładka Planowanie przestrzenne ->Konsultacje 

społeczna -> Gmina Szczuczyn.  
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