
 

Dotyczące zmiany Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

Gminy Szumowo 

Termin: od czerwca do 30 września 2017 r. 

Wójt Gminy Szumowo 

zaprasza na 

Jaki jest temat konsultacji ? 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  

przestrzennego Gminy Szumowo. Zmiana obejmuje przekształcenie obszaru o łącznej  

powierzchni około 70 ha, co spowoduje zmiany w strukturze użytkowania gruntów, tras  

przewozu kruszywa oraz wpływu na tereny zamieszkałe. 

Zapraszamy  

Informacje bieżące dostępne są na stronie 

internetowej: www.szumowo.pl 

Koordynator procesu konsultacji:  

Hanna Szbłowska 

Urząd Gminy w Szumowie 

Ul. 1 Maja 50, 18-305 Szumowo 

tel.:  (86) 476-80-11 wew. 23 

 (86) 244-41-40 

e-mail: sekretarz@szumowo.pl 

 

Co stawiamy sobie za cel? 

- przekazanie społeczności lokalnej pełnej i rzetelnej informacji na temat planowanych zmian Studium, 

- poznanie opinii mieszkańców gminy, 

- pozyskanie społecznego zrozumienia i akceptacji dla projektowanych zmian, 

- wspólne wypracowanie najlepszych rozwiązań mających na celu ograniczenie uciążliwości jakie niesie 

za sobą eksploatacja kruszywa naturalnego, 

- określenie kierunków rekultywacji terenów poeksploatacyjnych. 

Sposób wnoszenia propozycji, uwag i opinii: 

-w formie elektronicznej za pomocą narzędzia GIS Podlaskie na stronie 

www.szumowo.pl do 30 września 2017 r., 

-w formie udziału w warsztacie planowania partycypacyjnego z ekspertem, który 

odbędzie się w dniu 30 czerwca 2017 r. w godz. 11 – 15, 

-w formie udziału w warsztacie konsultacyjnym, który odbędzie się w dniu  

29 września 2017 r. w godz. 11 – 16 w Sali Gminnego Ośrodka  

Kultury w Szumowie, 

-w formie udziału w dniach otwartych wraz z punktem konsultacyjnym w dniach:  

18 czerwca 2017 r. na placu przy OSP w Ostrożnem od godz. 14;  

9 lipca 2017 r. na placu przy OSP w Pęchratce Polskiej od godz. 14; 

26 sierpnia 2017 r. na terenach rekreacyjnych w Szumowie przy 

ulicy 1 Maja i Wyzwolenia od godz. 14. 

Przyjdź - zadecyduj o przyszłości swojej gminy ! 

Każdy uczestnik konsultacji może tworzyć założenia do 

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków  

zagospodarowania przestrzennego Gminy Szumowo 

zanim zostaną one opracowane i uchwalone. Każdy 

głos i pomysł jest ważny. 

http://www.szumowo.pl

