Główne kierunki zmian
Tereny objęte planem w większości jest użytkowana rolniczo.
Głównym celem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w Gminie Filipów w części miejscowości
Mieruniszki i Garbas Drugi będzie wyznaczenie:
- terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
- terenów zabudowy rekreacji indywidualnej
- innych terenów, niezbędnych do funkcjonowania obszaru i
jego specyfiki.
Celem przeprowadzenia konsultacji w Gminie Filipów jest
wzrost zainteresowania i wiedzy mieszkańców w zakresie
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
umożliwienie wypowiedzenia się w tym zakresie.

Czym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(MPZP)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to akt
prawa miejscowego wskazujący możliwość zagospodarowania
terenu, co można zbudować (a czego nie można) na danym
obszarze gminy, którego plan dotyczy. Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego reguluje sprawy związane z
budową i przebudową domów mieszkalnych, budynków
usługowych, handlowych, ulic, placów, infrastruktury
technicznej, urządzaniem terenów rekreacyjnych, parków.
Plan miejscowy uwzględnia kierunki zapisane w studium i
uszczegóławia go. Jeżeli studium wskazuje tereny
mieszkaniowe to miejscowy plan określi np. liczbę budynków,
kondygnacji, rodzaj i kolor dachów, dostęp do drogi czy też
powierzchnię zielone.
Plan miejscowy zawiera tylko ustalenia wynikające z ustawy o
planowaniu
i
zagospodarowaniu
przestrzennym
i
rozporządzenia w sprawie wymaganego zakresu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
Z czego składa się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składa się z
dwóch części: tekst planu stanowiącego treść uchwały oraz
rysunek planu, który stanowi załącznik do uchwały. Obie
części są połączone i uchwalane przez Radę Gminy Filipów i
publikowane w dzienniku urzędowym województwa
podlaskiego.
Jaki mam wpływ na miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego
Z projektem planu zagospodarowania przestrzennego może
zapoznać się każdy i każdy może wnieść do niego uwagi. W
trakcie wyłożenia projektu planu organizowana jest dyskusja
publiczna nad rozwiązaniami planu, gdzie można uzyskać
odpowiedzi na pytania bezpośrednio od projektantów planu i
merytorycznych pracowników urzędu. Wyłożeni projektu
planu trwa nie krócej niż 21 dni.
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W związku z realizacją projektu
„Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w
obszarze planowania
i zagospodarowania przestrzennego”

Wójt Gminy Filipów
zaprasza

na konsultacje społeczne
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
obejmującego część obrębów geodezyjnych
Mieruniszki i Garbas Drugi
II etap konsultacji trwa od 8 marca 2021r.
Harmonogram:
od 8 marca do 30 marca 2021r. będzie można wypełniać
ankietę (E-konsultacje) dotyczącą sporządzonego planu
miejscowego z możliwością składania swoich propozycji i
uwag. Ankieta będzie dostępna na stronie internetowej:
www.filipow.pl/68-konsultacje
i bądź w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy
Filipów
przy ul Garbaskiej 2 podczas konsultacji
społecznych
Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest przystąpienie Gminy Filipów
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębów geodezyjnych Mieruniszki i
Garbas Drugi.

uczestnikom spotkań
zapewnimy:
kawę,
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Harmonogram

od 8 marca do 30 marca 2021r. będzie można
wypełnić ankietę (E-konsultacje) dotyczącą
sporządzonego planu miejscowego z
możliwością składania swoich propozycji i
uwag. Ankieta będzie dostępna na stronie
internetowej: www.filipow.pl/68-konsultacje

od 8 marca do 30 marca 2021r. w sali
konferencyjnej UG Filipów otwarty będzie
punkt konsultacyjny, w którym można będzie
zapoznać
się
z
projektem
planu,
zarejestrować się do panelu sms, wypełnić
ankietę dot. planu, wyrazić swoje opinie i
złożyć uwagi
od 8 marca do 30 marca 2021r. uruchomienie
panelu sms

w punkcie konsultacyjnym jak również
podczas debaty, uczestnicy zobowiązani są
do przestrzegania reżimu sanitarnego w
związku
z
pandemią
COVID-2019
(obowiązkowe zakrywanie ust i nosa
maseczką, obowiązkowa dezynfekcja rąk,
zachowanie
bezpiecznej
odległości
minimum
dwa
metry
od
innych
uczestników konsultacji).
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18 marca odbędzie się debata online z
udziałem przedstawicieli Urzędu Gminy
Filipów oraz projektanta planu. Chęć
udziału w debacie należy zgłosić poprzez
wysłanie
e-mail
na
adres
konsultacje@filipow.pl do 15 marca. W
odpowiedzi zwrotnej zgłaszający otrzyma
link do udziału w debacie.

Techniki konsultacyjne w Gminie Filipów
1. Utworzenie punktu konsultacyjnego – polega na
przygotowaniu miejsca, w którym mieszkańcy bez
przeszkód będą mogli zapoznać się z materiałami
informacyjnymi,
dokumentami
dotyczącymi
przedmiotu konsultacji, wyrazić swoją opinię w
tym obszarze i wypełnić ankietę.
2. Technika internetowa – panel sms – technika
zostanie przeprowadzona przez wykorzystanie
samorządowego panelu SMS, poprzez który
zostanie przeprowadzona akcja informacyjna oraz
posłuży do zbierania opinii dotyczących
realizowanego postępowania planistycznego.
3. Technika internetowa – e – konsultacje – do
metody tej posłuży internetowa platforma do
tworzenia formularzy, gminny serwis BIP oraz
poczta elektroniczna. Platforma do tworzenia
formularzy
posłuży
do
opracowania
i
udostępnienia ankiety. Poczta elektroniczna jak
również gminny serwis BIP posłużą do
informowania o prowadzonych konsultacjach na
każdym ich etapie.
4. Debata publiczna – celem debaty publicznej jest
udzielenie dodatkowych wyjaśnień lub odpowiedzi
na pytania oraz zebranie opinii uczestników na
temat konsultowanego dokumentu planistycznego.

30 marca na sali konferencyjnej UG Filipów
odbędzie się debata
z udziałem
przedstawicieli Urzędu Gminy Filipów oraz
projektanta planu. Chęć udziału w debacie
należy zgłosić do 25 marca poprzez
wysłanie
e-mail
na
adres
konsultacje@filipow.pl
konsultacje@filipow.pl
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