„Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Protokół z realizacji techniki punkt konsultacyjny
w ramach IPK Miasta Kolno
INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH:
Data działania: czerwiec- wrzesień
Forma działania: metoda konsultacji elektronicznych
Temat: opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w
rejonie ulic: Wojska Polskiego, Dębowej, Lipowej, M. Dąbrowskiej w Kolnie (Uchwała nr XIX/142/21
Rady Miasta Kolno z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic: Wojska Polskiego,
Dębowej, Lipowej, M. Dąbrowskiej w Kolnie)
Miejsce wydarzenia : strona internetowa https://www.umkolno.pl/index.php?wiad=940

Cel konsultacji:
1) wspólne wypracowanie pożądanej struktury terenu - wyznaczenie terenów przeznaczonych pod
zabudowę mieszkaniową, usługową i zieleń urządzoną, określenie szczegółowych zasad
i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem,
2) dotarcie do jak najszerszej grupy osób zainteresowanych ustaleniami zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego 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 przekonywujący,
4) określenie wymaganych rozstrzygnięć stosownie do problematyki planu miejscowego
w formie koncepcji planu, w tym przypadku uwzględniając:
 potrzebę zaspokojenia, w zakresie niezbędnego uzupełnienia, istniejącej zabudowy z
zachowaniem wskaźników i standardów wynikających z przepisów prawa i innych
uwarunkowań,
 zasady podziałów nieruchomości,
 ochronę cmentarza żydowskiego
5) zwrócenie

uwagi

osób

zainteresowanych

na

potrzebę

dostosowania

architektury

do lokalnych standardów i tradycji oraz wypracowanie przyszłych zapisów planu w tym zakresie.
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Przebieg konsultacji:
Realizacja metody polegała na opracowaniu przez pracowników Urzędu Miasta Kolno formularza
ankiety elektronicznej, który został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Kolno w
zakładce dotyczącej konsultacji społecznych, w celu jego wypełnienia przez mieszkańców miasta Kolno.
Ankieta została opracowana w bardzo uniwersalny sposób i zawierała pytania powiązane z
opracowywanym dokumentem. W wyznaczonym czasie dostępną ankietę wypełniło 11 anonimowych
mieszkańców, którzy wyrazili swoje opinie i wnioski dotyczące dokumentu planistycznego będącego
przedmiotem konsultacji.

INFORMACJA O ZEBRANYCH PROPOZYCJACH, OPINIACH I REKOMENDACJACH:
Nazwa uczestnika konsultacji
(dane kontaktowe)
Uczestnicy konsultacji

Wypracowane propozycje, opinie
- realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- realizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
- realizacja zabudowy usługowej,
- realizacja usług sportu i rekreacji,
- realizacja zieleni urządzonej,
- tereny rolne,
- przebudowa linii energetycznej,
- wielkość działek 500 – 1000 m2 oraz powyżej 1000 m2,

REKOMENDACJE DO DALSZEJ DYSKUSJI:
Złożone wnioski oraz wyniki ankiety zostaną przedstawione firmie opracowującej miejscowy
plan zagospodarowania. Wyniki ankiety przyczynią się wymierny sposób do dalszych prac
związanych z opracowaniem dokumentu planistycznego.
podpis osoby prowadzącej punkt konsultacyjny: Dariusz Duda
data: 08.10.2021 r.
podpis koordynatora procesu konsultacji: Andrzej Jarzyło
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