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Konsultacjom społecznym poddanych zostało pięć projektów Miejscowych Planów 
Zagospodarowania Przestrzennego części gruntów położonych w obrębie wsi Augustowo – obszar 1, 
2, 3, 4, 5. Konsultacje zorganizowane zostały w ramach projektu grantowego „Partycypacja 
w planowaniu” realizowanego przez Fundację Stabilo i WiseEuropa – Fundację Warszawski Instytut 
Studiów Ekonomicznych i Europejskich współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-
2020(POWR.02.19.00-00-KP13/18).  

Potrzeba sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi 
Augustowo wynikała z przeprowadzonej analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy 
Bielsk Podlaski, która wskazywała ten obszar jako priorytetowy z uwagi na największy ruch 
inwestycyjny oraz bliskość z terenem Miasta Bielsk Podlaski. Ograniczenia w zakresie zabudowy 
mieszkaniowej wprowadzone ustawą z dnia 20 maja 2016 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni 
wiatrowych (j.t. Dz.U. z 2020r., poz. 981 z późn. zm.) miały jednak największy wpływ na opracowanie 
projektów MPZP w tej miejscowości. 

W celu przeprowadzenia konsultacji społecznych powołany został zespół konsultacyjny 
w składzie: Barbara Szuj, Jolanta Skorbiłowicz, Natalia Naumczuk, Marta Grygoruk oraz Paweł 
Demianiuk. W pierwotnym założeniu przedmiotem konsultacji było opracowanie pięciu projektów 
MPZP dla obrębu Augustowo obszar 1, 2, 3, 4, 5 w pierwszym etapie konsultacji tj. od uchwalenia przez 
gminę uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów do sporządzenia projektów 
dokumentów planistycznych i wystąpienia o opinię do gminnej komisji urbanistyczno-
architektonicznej. Zgodnie z opracowanym Indywidualnym Planem Konsultacji w miesiącu styczniu 
dokonano weryfikacji dokumentów planistycznych pod kontem procesu konsultacji i sposobu 
zagospodarowania terenu, stworzono mapę grup wpływu i interesów zweryfikowano dotychczasowe 
kanały informacji pod kontem procesu konsultacji oraz przeprowadzono indywidualne spotkania z 
osobami mogącymi wesprzeć proces konsultacji. Działania informacyjne dotyczące organizacji 
spotkania otwartego i punktu konsultacyjnego rozpoczęły się w miesiącu lutym 2020 roku. Na 
oficjalnej stronie Urzędu Gminy Bielsk Podlaski została utworzona zakładka KONSULTACJE 
SPOŁECZNE a w niej informacje poświęcone projektowi „Partycypacja w planowaniu”. Rozesłano 
zaproszenia indywidualne na spotkania konsultacyjne do właścicieli nieruchomości posiadających 
grunty na obszarach objętych MPZP Informacje zamieszczono w prasie, na tablicach ogłoszeń w 
urzędzie i w miejscowości Augustowo, na stronie internetowej. W rozpowszechnieniu informacji o 
konsultacjach społecznych brali udział: sołtys, proboszcz parafii prawosławnej oraz Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Augustowie. W tym czasie również przygotowano konkurs plastyczny w Szkole 
Podstawowej w Augustowie pod nazwą „Moja Gmina za 20 lat”. Konkurs był skierowany do młodzieży 
szkolnej. Celem konkursu było upowszechnienie wiedzy na temat możliwości udziału w 
podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju miejscowości. W konkursie wzięło udział 38 uczniów 
Szkoły Podstawowej w Augustowie. Nagrody zostały przyznane III pierwszym miejscom, pozostali 
uczestnicy dostali gadżety.  

W miesiącu marcu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan epidemii związany 
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. w związku z czym odwołane zostało spotkanie otwarte 
z mieszkańcami zaplanowane na dzień 20 marca 2020 w Szkole Podstawowej w Augustowie i punkt 
konsultacyjny w świetlicy wiejskiej w Augustowie w dniu 03 kwietnia 2020 roku. Przedłużający się 
okres zagrożenia epidemicznego jak również presja czasu podyktowana prawem dotyczącym 
inwestycji w zakresie elektrowni wiatrowych spowodowały, że musiały zostać podjęte pewne 
działania. Trzy projekty MPZP obszar 2, 4, 5 musiały zostać wcześniej zaopiniowane przez Gminną 
Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną biorąc pod uwagę konieczność uzyskania zgód na zmianę 
przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Procedury te trwają dość długo. Za zgodą 
Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej te trzy plany będą konsultowane oddzielnie na drugim 
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etapie konsultacji tj. od wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu do jego przedłożenia radzie 
gminy do uchwalenia.  

W miesiącu lipcu wznowione zostały działania dotyczące konsultowania z mieszkańcami 
projektów MPZP obrębu Augustowo obszar 1 i 3. Wszelkie informacje o konsultacjach były 
rozpowszechniane na tablicach ogłoszeń: w budynku urzędu i w miejscowości Augustowo oraz na 
stronie internetowej urzędu gminy. Stosowano również inne metody informowania mieszkańców, 
starając się dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców tj. poprzez sołtysa wsi, proboszcza parafii 
prawosławnej w Augustowie. Przygotowano również banery przedstawiające założenia/koncepcje 
projektów MPZP (obszar 1 i obszar 3) wraz z informacją o możliwości składania opinii do Urzędu 
Gminy Bielsk Podlaski, które zostały umieszczone na drewnianych tablicach zakupionych z grantu w 
miejscowości Augustowo. Informacje o podejmowanych działaniach każdorazowo przekazywane były 
Radnym Gminy Bielsk Podlaski. 

Spotkanie z mieszkańcami ze względu na panującą w kraju pandemię wirusa COVID 19 odbyło się 
w formie zdalnej konferencji on-line w dniu 17.07.2020r. W spotkaniu on-line prowadzonym przez 
moderatora Panią Agnieszkę Maszkowską uczestniczyli: Pani Katarzyna Reut-Jaworowska – 
urbanistka, Pan Anatol Filipiuk - Z-ca Wójta oraz zespół konsultacyjny w składzie: Barbara Szuj, Jolanta 
Skorbiłowicz, Natalia Naumczuk, Marta Grygoruk oraz Paweł Demianiuk. Moderator przedstawiła 
zarys spotkania oraz podstawowe zasady łączenia się w trakcie trwania spotkania. Urbanistka 
omówiła ogólne zagadnienia dotyczące projektów MPZP obrębu Augustowo obszar 1 i 3. W kolejnej 
części spotkania uczestnicy mieli możliwość zadawanie pytań na czacie jak i bezpośrednio przez 
połączenie głosowe, na które odpowiedzi udzielała urbanistka oraz Z-ca Wójta. Na zakończenie 
spotkania przekazano informacje o kolejnych działaniach konsultacyjnych w odniesieniu do 
przedmiotowych projektów planów. W spotkaniu uczestniczyły 4 osoby. 

Nagranie ze spotkania w formie zdalnej konferencji on-line zastało udostępnione wszystkim 
zainteresowanym na stronie internetowej Urzędu Gminy Bielsk Podlaski w zakładce konsultacje 
społeczne wraz z informacją o możliwości składania swoich opinii odnośnie przedstawionych 
rozwiązań w projektach MPZP na fiszkach projektowych również dostępnych na stronie internetowej. 
W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna opinia. 

Dodatkowo zainteresowanym udostępniony został punkt konsultacyjny w dniu 03 sierpnia 2020 
roku w godz. 17:00-20:00 w świetlicy wiejskiej w Augustowie. Dyżur w punkcie pełnił urbanista - Pan 
Tomasz Dąbrowski. Obecni byli również: Pan Anatol Filipiuk – Z-ca Wójta Gminy Bielsk Podlaski oraz 
członkowie zespołu konsultacyjnego. Punkt konsultacyjny wyposażony był w laptop z wgraną mapą, 
mapy wielkoformatowe, rollup oraz w środki dezynfekcyjne i maseczki ochronne. Nad całością czuwał 
zespół konsultacyjny, który miał za zadanie pomóc osobom chcącym złożyć swoje opinie za pomocą 
narzędzia IT. Uczestnikom zostały rozdane gadżety w postaci długopisów, kubków oraz broszur 
„Planowanie przestrzenne dla każdego”. Punkt konsultacyjny odwiedziły 4 osoby. Żadna z tych osób po 
zapoznaniu się z projektami MPZP nie wniosła opinii.  

Głównym założeniem konsultacji było wypracowanie pożądanej struktury zagospodarowania 
terenu przez władze gminy wspólnie z mieszkańcami oraz właścicielami nieruchomości objętych 
projektami MPZP. Chodziło również o zaangażowanie społeczności lokalnej (w tym przypadku głównie 
właścicieli działek we wsi Augustowo) do tworzenia planu i włączenie się do dyskusji na temat 
przyszłych funkcji terenu. Udało się to w mniejszym stopniu z uwagi na panującą w kraju pandemię, 
która uniemożliwiła bezpośrednie spotkania z mieszkańcami.  
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