
Gmina Szczuczyn przystąpiła do realizacji pro-

jektu „Konsultacje społeczne metodą na podnie-

sienie jakości w obszarze planowania i zagospoda-

rowania przestrzennego”. 

Projekt finansowany jest z funduszy Unii Europej-

skiej w ramach Działania 2.19 „Usprawnienie 

procesów inwestycyjno-budowlanych i planowa-

nia przestrzennego” Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój. 

Temat Konsultacji: Sporządzenie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Szczuczyn, obszarów we wschodniej części mia-

sta – w rejonie ul. Sportowej. 

 

Przedmiotowym opracowaniem objęte zostały te-

reny o łącznej pow. Ponad 22 ha wskazane w obo-

wiązującym Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczu-

czyn do opracowania MPZP, w tym tereny pod za-

budowę: 

 

1) mieszkaniową jednorodzinną połączoną 

z zabudową usługową (MN/U), poło-

żone w rejonie drogi w kierunku do Da-

nowa; 

2) mieszkaniową wielorodzinną (MW) po-

łożone w rejonie ul. Majewskiego; 

3) mieszkaniową wielorodzinną połączona 

z zabudową usługową (MW/U) poło-

żone w rejonie ul. Majewskiego.  

 

        

 

 

 

 

Główne kierunki zmian:                                                   

1) Wyznaczenie terenów pod lokalizację no-

wej mieszkaniowej dzielnicy miasta wraz  

z wyznaczeniem nowych ciągów komuni-

kacyjnych oraz obszarów funkcjonalnych 

towarzyszących zabudowie mieszkaniowej 

w tym usługowych i rekreacyjnych. Planuje 

się tu lokalizowanie zabudowy mieszkanio-

wej wielorodzinnej, mieszkaniowej jedno-

rodzinnej i usług; 

2) Lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, mieszkaniowej jednoro-

dzinnej i usług. Zaproponowane będą rów-

nież nowe ciągi komunikacyjne, które maja 

umożliwić skomunikowanie istniejących 

zainwestowanych terenów miasta z plano-

wanymi nowymi terenami przeznaczonymi 

pod zabudowę oraz z drogami wylotowymi 

z miasta. 

  Cele przeprowadzenia konsultacji: 

 Wzrost zainteresowania mieszkańców gminy 

Szczuczyn procesem konsultacji społecznych  

w obszarze planowania i zagospodarowania 

przestrzennego. 

 Wzrost poziomu zrozumienia zmian, 

zaproponowanych w miejscowym planie oraz 

ich wpływu na usprawnienie procesów 

inwestycyjno-budowlanych poprzez 

informowanie mieszkańców w sposób 

ogólnodostępny (w języku nietechnicznym) 

i przekonującym. 

 Przekazanie informacji dotyczących realizacji 

polityki przestrzennej w gminie Szczuczyn  

w sposóbg obiektywny i profesjonalny. 

 Dotarcie do jak najszerszego grona osób 

zainteresowanych, których dotyczny zmiana 

miejscowego planu  zagospodarowania 

przestrzennego. 

 Zebranie opinii, wniosków i rekomendacja 

dotyczących planowania zmian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Konsultacje społeczne metodą na podniesienie 

jakości w obszarze planowania i zagospodarowa-

nia przestrzennego”.  

 

Projekt finansowany z funduszy 

 Unii Europejskiej  

w ramach Działania 2.19 „Usprawnienie procesów 

inwestycyjno-budowlanych i planowania 

 przestrzennego” Programu Operacyjnego  

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

 

 

 

 

 
Urząd Miejski w Szczuczynie  

ul. Plac 1000-lecia 23 

19-230 Szczuczyn 

tel. 86 273 50 80  

e-mail: konsultacje@um.szczuczyn.pl 

 

 

 

 

„Konsultacje społeczne 

metodą na podniesienie 

 jakości w obszarze  

planowania  

i zagospodarowania  

przestrzennego” 
 

      

 

 

  


