Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (w
skrócie plan lub plan miejscowy) to dokument, który
może być tworzony dla całej miejscowości lub dla jej
części. Plan jest opracowany w oparciu o studium i jest
jednocześnie jego uszczegółowieniem. Jeżeli studium
wyznacza tereny mieszkaniowe, to plan określi, czy mają to być domy jednorodzinne, czy bloki i jak powinny
wyglądać. Wszystkie ustalenia planu miejscowego mają
formę nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń lub
precyzyjnych parametrów dotyczących zabudowy lub
zagospodarowania terenów, jak np.: wysokość budynków czy udział terenów zieleni w powierzchni działek

Konsultacje społeczne to proces, w którym przedstawiciele władz (każdego szczebla: od lokalnych po centralne) przedstawiają obywatelom swoje plany dotyczące np. aktów prawnych (ich zmiany lub uchwalania nowych), inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą
miały wpływ na życie codzienne i pracę obywateli. Konsultacje nie ograniczają się jednak tylko do przedstawienia tych planów, ale także do wysłuchania opinii na
ich temat, ich modyfikowania i informowania o ostatecznej decyzji.
Konsultacje społeczne to sposób uzyskiwania opinii,
stanowisk, propozycji itp. od instytucji i osób, których w
pewien sposób dotkną, bezpośrednio lub pośrednio,
skutki proponowanych przez administrację działań.

Gmina Krasnopol
przystąpiła do realizacji projektu pn.:
„Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”.
Projekt finansowany jest z funduszy Unii Europejskiej w ramach Działania 2.19
„Usprawnienie
procesów
inwestycyjnobudowlanych i planowania przestrzennego”
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

KRASNOPOL
WÓJT GMINY KRASNOPOL

Szczegółowe informacje:
Urząd Gminy w Krasnopolu,
ul. Wojska Polskiego 4,
16-503 Krasnopol
tel: 87 516 40 38,
e-mail: konsultacje@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl

Zaprasza mieszkańców do udziału w
konsultacjach społecznych
dotyczących sporządzenia
Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
części wsi Krasnopol w gminie
Krasnopol

Przedmiotem konsultacji są planowane sposoby przy-







Obszar nr 1: działki numer: 1293 oraz część działki
1292 (obręb Krasnopol) - zmiana sposobu użytkowa-

nia, poszerzenie możliwości wykorzystania terenu z
Edukacja Członków społeczności lokalnej w
zakresie celów i wagi podejmowanych działań planistycznych.
Unikanie bądź rozładowywanie konfliktów
mogących powstać w trakcie realizacji procesów planistycznych.
Uzyskanie akceptacji społecznej dla prowadzonych prac planistycznych.
Zwiększenie aktywności społecznej Mieszkańców Gminy.
Budowa poczucia współodpowiedzialności
społecznej za realizacje procesów przestrzennych.

administracji samorządowej na usługi, handel.
Obszar nr 2: działki numer: 1148/4, 1148/5, 1147,
1176/2, 1176/7, 1176/6, 1176/8, 1176/4, 1176/5,
1178/1, 1178/2 oraz część działki 1179/1 (obręb Krasnopol)- zmiana sposobu użytkowania, poszerzenie
możliwości wykorzystania terenów przeznaczonych
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz
usługi

o

tereny

administracyjne,

wykorzystywane
kulturalne,

na

gastronomię

cele
i

hotelarstwo.
Obszar nr 3: działki numer: 1079/14, 1079/11, 1079/9,
(obręb Krasnopol) - zmiana sposobu użytkowania,

weterynaryjne i handel na tereny mieszkaniowe.

1618/1, 1316/6, 1316/3 oraz część działki 1618/2
(obręb Krasnopol) - zmiana niezbędna do uregulowania przebiegu drogi gminnej będącej jednym dojazdem do Szkoły Podstawowej w Krasnopolu.

E-konsultacje

Obszar nr 4: działki numer: 1596/3, 1596/2, 1596/1,

w dniach od 24.08.2020 r.
do 21.09.2020r. na stronie
www.krasnopol.pl
w zakładce Konsultacje
społeczne będzie dostępna ankieta online

wykorzystania terenów przeznaczonych pod usługi

Debata publiczna



Główne kierunki zmian:

Harmonogram konsultacji



Pomoc w podjęciu optymalnej decyzji dotyczącej sposobów zagospodarowania przestrzeni.

strzennego części wsi Krasnopol w gminie Krasnopol

Punkt Konsultacyjny



Przeprowadzenie poszerzonych konsultacji
społecznych w procesie planistycznym

MIEJSCA KONSULTACJI DOSTOSOWANE SĄ DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH



obecnie Miejscowego planu zagospodarowania prze-

w sali OSP w Krasnopolu - I piętro, ul.1 Maja 1
w sali OSP w Krasnopolu, ul. 1
w dniu 27.08.2020r. -w godzinach 14:00-16:00,
Maja 1
w dniu 31.08.2020r. - w godzinach 12:00-15:00,
w dniu 28.08.2020r. o godzinie
w dniu 08.09.2020r. - w godzinach 15:00-17:00
17:00,
przy budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła w dniu 13.09.2020r. o godzinie
13:00,
II w Krasnopolu, ul. Wojska Polskiego 63
w dniu 18.09.2020r. o godzinie
w dniu 03.09.2020r. - w godzinach 12:00-15:00,
13:00
w dniu 10.09.2020r. - w godzinach 12:00-14:00
- podczas debat obecny będzie
ekspert.

ści, które będą przedmiotem ustaleń opracowywanego
Celem konsultacji jest:

ZALEŻY NAM NA ZEBRANIU PAŃSTWA POMYSŁÓW, OPINII I UWAG MAJĄCYCH NA CELU WPROWADZENIE ŁADU
W ANALIZOWANEJ PRZESTRZENI

szłego zagospodarowania i użytkowania nieruchomo-

