PROGRAM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH PROJEKTU:
„SZKOŁA ŚWIADOMEGO PLANOWANIA PRZESZTRZENNEGO – PARTNERSKA
WSPÓŁPRACA SAMORZADU, PROJEKTANTÓW I ŚRODOWISK SPOŁECZNYCH
W PROCESACH PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO” DLA ZADANIA:
ZMIANA 1/2016 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY NAROL
1. Pierwsze spotkanie informacyjne w ramach konsultacji społecznych:
 18 października 2017 r., godz. 17:00, sala Gminnego Ośrodka Kultury w Narol, ul. Warszawska 27,
Cel spotkania.
Spotkanie informacyjne (pierwsze) w ramach konsultacji społecznych związanych z projektem pn.: „Szkoła
Świadomego Planowania Przestrzennego” dla zadania dotyczącego zmiany 1/2016 Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Narol. Na spotkaniu będzie możliwość
zapoznania się z zebranymi do tej pory opracowaniami projektowymi dotyczącymi zmiany studium.
Mieszkańcy mogą wyrażać swoje opinie oraz zgłaszać wnioski i uwagi na temat wstępnie przyjętych
kierunków zagospodarowania przestrzennego.
2. Terenowy punkt konsultacyjny
Punkt konsultacyjny. Dla osób które nie skorzystają ze spotkania informacyjnego przewidziany jest punkt
konsultacyjny utworzony na potrzeby projektu, umożliwiający zapoznanie się z proponowanymi zmianami
w studium. Konsultant umożliwi wypełnienie anonimowej ankiety audytoryjnej. Punkt konsultacyjny
przewidziany jest w formie namiotu ustawionego na rynku przed budynkiem ratusza.
Godziny funkcjonowania punktu konsultacyjnego:







20.10.2017 r (piątek) godzina 13.00-15.00
23.10.2017 r. (poniedziałek) godzina 15.00-17.00
25.10.2017 r. (środa) godzina 09.00-12.00
28.10.2017 r. (sobota) godzina 09.00-12.00
30.10.2017 r. (poniedziałek) godzina 15.00-17.00
03.11.2017 r. (piątek) godzina 13.00-15.00

3. Ankieta internetowa
Ankieta elektroniczna: Na stronie internetowej www.narol.pl znajduje się ankieta elektroniczna
o charakterze anonimowym dotycząca zmiany studium. Ankieta ma na celu dostarczenie informacji na
temat potrzeb, oczekiwań i wizji mieszkańców miasta Narol dotyczących kierunków zagospodarowania

przestrzeni miasta. Ankieta będzie stanowić materiał pomocniczy przy opracowaniu projektu zmiany
studium.
4. Drugie spotkanie w ramach konsultacji społecznych
 8 listopada 2017 r., godz. 17:00, sala Gminnego Ośrodka Kultury w Narol, ul. Warszawska 27,
Spotkanie podsumowujące.
Zaprezentowane będą wyniki z ankiet, omówione będą wnioski i uwagi zgłaszane przez mieszkańców.
W spotkaniu mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani, którym zależy na kształtowaniu kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta.

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONSULTACJACH.
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