„Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”. Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania
przestrzennego” . Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

DEBATA PUBLICZNA
25/08/2020
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa dla terenów położonych częściowo w rejonie rzeki Netty i jeziora
Necko oraz częściowo w rejonie Al. Kard. Wyszyńskiego, ulicy Sportowej, Tytoniowej, Zdrojowej, Hotelowej, M. Konopnickiej, Letniskowej,
Zacisze, Nadrzecznej, Mostowej, Szpitalnej, Zarzecze, Partyzantów, zwanego „Al. Kard. Wyszyńskiego – Strefa „A” – jezioro Necko”

Cele pogłębionych konsultacji:
− przekazanie informacji o omawianym terenie w sposób
obiektywny i profesjonalny;
− badanie i diagnoza potencjalnych sytuacji konfliktowych;
− zebranie opinii, uwag i pomysłów na wprowadzenie ładu w
przestrzeni objętej zmianami;
− wspólne wypracowanie pożądanej struktury terenu, przy
uwzględnieniu zarówno potrzeb mieszkańców, jak i zaleceń
konserwatorskich oraz zabudowy już zrealizowanej na tym
terenie;
− pozyskanie społecznego zrozumienia i akceptacji dla
projektowanych rozwiązań.

Etapy konsultacji społecznych:
Etap I:
• konsultacje elektroniczne (ankieta) – 17 sierpnia – 7 września
• spacer badawczy – 24 sierpnia godz. 17.00
• debata publiczna – 25 sierpnia godz. 17.00
• warsztat konsultacyjny – 26 sierpnia godz. 16.00
Etap II:
• debata publiczna (2 debaty)
• punkty konsultacyjny
• konsultacje elektroniczne

https://urzad.augustow.pl/

SREFY OCHRONY UZDROWISKOWEJ

ZAKAZY STREFA „A”
W strefie "A" ochrony uzdrowiskowej zabrania się:
1) budowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016
r. poz. 290, 961, 1165, 1250 i 2255):
a) zakładów przemysłowych,
b) budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych,
c) garaży wolno stojących,
d) obiektów handlowych o powierzchni użytkowania większej niż 400 m2,
e) stacji paliw oraz punktów dystrybucji produktów naftowych,
f) autostrad i dróg ekspresowych,
g) parkingów naziemnych o liczbie miejsc postojowych większej niż 15% miejsc noclegowych w
szpitalach uzdrowiskowych, sanatoriach uzdrowiskowych i pensjonatach, nie większej jednak niż 30
miejsc postojowych, oraz parkingów naziemnych przed obiektami usługowymi o liczbie miejsc
postojowych nie większej niż 10,
h) 3 (uchylona)
i) obiektów budowlanych mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w szczególności
takich jak: warsztaty samochodowe, wędzarnie, garbarnie, z wyjątkiem obiektów budowlanych
służących poprawie stanu sanitarnego uzdrowiska, w szczególności takich jak: sieć wodnokanalizacyjna, sieć gazowa, kotłownie gazowe, wiercenia wykonywane w celu ujmowania wód
leczniczych,
j) zapór piętrzących wodę na rzekach oraz elektrowni wodnych i wiatrowych;
2) uruchamiania składowisk odpadów stałych i płynnych, punktów skupu złomu i punktów skupu
produktów rolnych, składów nawozów sztucznych, środków chemicznych i składów opału;

3) uruchamiania pól biwakowych i campingowych, budowy domków turystycznych i
campingowych;
4) prowadzenia targowisk, z wyjątkiem punktów sprzedaży pamiątek, wyrobów ludowych,
produktów regionalnych, w formach i miejscach wyznaczonych przez gminę;
5) prowadzenia działalności rolniczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.);
6) trzymania zwierząt gospodarskich w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o
organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. poz. 921, z 2008 r. poz. 1056, z 2009
r. poz. 1775, z 2010 r. poz. 857, z 2011 r. poz. 622 oraz z 2016 r. poz. 2260);
7) organizacji rajdów samochodowych i motorowych;
8) organizowania imprez masowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie
imprez masowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2139, z 2016 r. poz. 1250 oraz z 2017 r. poz. 799),
zakłócających proces leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, i działalności o
charakterze rozrywkowym zakłócającej ciszę nocną w godz. 2200-600, z wyjątkiem imprez masowych
znajdujących się w harmonogramie imprez gminnych;
9) pozyskiwania surowców mineralnych innych niż naturalne surowce lecznicze;
10) wyrębu drzew leśnych i parkowych, z wyjątkiem cięć pielęgnacyjnych;
11) prowadzenia robót melioracyjnych i innych działań powodujących niekorzystną zmianę
istniejących stosunków wodnych;
12) prowadzenia działań mających negatywny wpływ na fizjografię uzdrowiska i jego układ
urbanistyczny lub właściwości lecznicze klimatu.

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

