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RAPORT Z PRZEBIEGU PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCY 

PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

CZĘŚCI GRUNTÓW POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI AUGUSTOWO  

GMINA BIELSK PODLASKI  

- OBSZAR 2, 4, 5  
 

Projekty Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego części gruntów położonych  
w obrębie gruntów wsi Augustowo Gmina Bielsk Podlaski - obszar 2, 4 i 5 były konsultowane na  
drugim etapie konsultacji tj. od wyłożenia projektów planów do publicznego wglądu do ich 
przedłożenia radzie gminy do uchwalenia.  

Kontynuacja działań dotyczących konsultowania z mieszkańcami w/w projektów nastąpiła  
w miesiącu sierpniu 2020 r. 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 2, 4, 5) wraz  
z informacją o możliwości składania uwag 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. 
Dyskusje publiczne w ramach konsultacji społecznych odbyły się w formie zdalnych konferencji  
on-line na platformie Microsoft Teams w dniu 27.08.2020r. w godzinach: 16:00 (projekt MPZP - obszar 
2), 17:30 (projekt MPZP – obszar 5), 19:00 (projekt MPZP – obszar 4). W spotkaniach on-line 
prowadzonych 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. 
Moderatorka każdorazowo przedstawiała zarys spotkań oraz podstawowe zasady łączenia się w 
trakcie ich trwania. Urbanistka omawiała ogólne zagadnienia dotyczące projektów MPZP obrębu 
Augustowo obszar 2, 5, 4. Po zakończeniu części prezentacyjnej uczestnicy mieli możliwość zadawania 
pytań na czacie jak i bezpośrednio przez połączenie głosowe, na które odpowiedzi udzielała 
urbanistka oraz Z-ca Wójta.  

W spotkaniu on-line w sprawie opracowania MPZP – obszar 2 uczestniczyło 27 osób. Ze strony 
mieszkańców w odniesieniu do tego planu pojawiły się pytania dotyczące połączenia drogi za rzeką 
Lubką, która nie łączy się z drogą łączącą ulicę Brańską z drogą w Augustowie, a także obszaru wzdłuż 
rzeki Lubka, który oznaczony został jako obszar przeciwpowodziowy.  

W spotkaniu on-line w sprawie opracowania MPZP – obszar 5 uczestniczyło 25 osób. Ze strony 
mieszkańców w odniesieniu do tego planu pojawiły się pytania dotyczące rodzaju przewidzianych 
dróg przy granicy z miastem  Bielsk Podlaski.  

W spotkaniu on-line w sprawie opracowania MPZP – obszar 4 uczestniczyły 22 osoby. Ze strony 
mieszkańców w odniesieniu do tego planu pojawiły się pytania dotyczące przebiegu drogi 5KD-D i jej 
parametrów, powodów dla których droga jest przewidziana o szerokości 12 metrów, możliwości 
zmiany przeznaczenia obszaru MN na MN,U.  

Pod koniec każdego ze spotkań przekazano informacje o kolejnych działaniach konsultacyjnych w 
odniesieniu do przedmiotowych projektów planów w tym o możliwości składania swoich uwag  i opinii 
za pomocą platformy  www.kmap.pl . 

Podczas spotkań nie zostały wniesione formalne uwagi. Nagrania ze spotkań zastały udostępnione 
wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej Urzędu Gminy Bielsk Podlaski w zakładce 
konsultacje społeczne wraz z informacją o możliwości składania swoich uwag odnośnie 
przedstawionych rozwiązań w projektach MPZP na fiszkach projektowych również dostępnych na 
stronie internetowej.  

Dodatkowo zainteresowanym udostępniony został punkt konsultacyjny w dniu 04 września 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 
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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 uwagi bądź opinie 
za pomocą narzędzia IT (kmap.pl). Punkt konsultacyjny odwiedzili w szczególności mieszkańcy wsi 
Augustowo. Uczestnikom zostały rozdane gadżety w postaci długopisów, kubków oraz broszur 
„Planowanie przestrzenne dla każdego”. W punkcie konsultacyjnym dwie osoby  złożyły formalne 
uwagi do projektów MPZP. Mieszkańcom udostępniono fiszki projektowe  informując o możliwości 
złożenia swoich uwag  w terminie późniejszym. Na platformie kmap na dzień 15.09.2020r.  wpłynęło 
5 uwag do projektów MPZP oraz 10 opinii. 

Głównym założeniem konsultacji było przybliżenie   mieszkańcom   tematyki   planowania   
przestrzennego,   w szczególności   procesu   powstawania   miejscowego   planu   zagospodarowania   
przestrzennego oraz  wypracowanie pożądanej struktury zagospodarowania terenu. 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.  
Zainteresowane osoby po raz pierwszy mogły w tak aktywny sposób uczestniczyć w tworzeniu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wpływać na jego zmiany.  
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