
 

 

  

W terminie prowadzenia konsultacji zachęcamy do korzystania z dostępnych narzędzi 

zamieszczonych na stronie  

www.konsulatacje.gminapiatnica.pl 
 

Samorządowy Panel SMS:  osoby, które nie złożyły oświadczenia na otrzymywanie 

wiadomości poprzez sms, będą musiały zarejestrować się do systemu powiadamiania 

sms zamieszczonego na stronie www.konsultacje.gminapiatnica.pl  

 

Zachęcamy do korzystania z metody mapy interaktywne oparte na systemie  GIS 

Podlasia  

zamieszczonego na stronie www.konsultacje.gminapiatnica.pl 

- można tu złożyć wnioski, uwagi oraz wyrazić opinię  

 

Czego dotyczą 

konsultacje? 
Konsultacje dotyczą terenu gminy 

Piątnica o unikalnych krajobrazach, 

położonych na terenach chronionych i w 

bliskim sąsiedztwie terenów najwyższej 

ochrony. Zachodzi potrzeba ustalenia 

zasad zagospodarowania obszaru, 

z którego walorów korzystać będą 

wszyscy mieszkańcy nie tylko gminy. 
Zapraszamy do: 

 analizy zgromadzonych 

materiałów, 

 wysłuchania opinii ekspertów, 

 aktywnego uczestnictwa  

w konsultacjach, 

 przesyłania uwag, opinii, 

wniosków 

 

Cele konsultacji? 

 

Chcemy poznać wszystkie pomysły 

dotyczące przyszłego zagospodarowania 

terenu gminy Piątnica ich zgodności 

z prawem oraz z zaleceniami ekspertów. 

Chcemy zebrać pomysły, opinie i uwagi 

mające na celu wprowadzenie ładu do 

analizowanej przestrzeni. Chcemy 

wspólnie wypracować najlepsze 

rozwiązania by zaprojektować przestrzeń 

z uwzględnieniem walorów 

przyrodniczych terenów. 

Zapraszamy do współpracy! 

Bieżące informację o konsultacjach są dostępne na stronie internetowej: 

www.konsultacje.gminapiatnica.pl 

 

Propozycje, opinie wnioski i uwagi można wnosić również na adres Urzędu Gminy Piątnica,  

ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna  

lub na adres  

ugpiatnica@gminapiatnica.pl 

http://www.konsultacje.gminapiatnica.pl/


 

 

WÓJT GMINY PIĄTNICA- KRZYSZTOF RYSZARD KOZICKI 

ZAPRASZA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW DO UDZIAŁU 

 

W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

GMINY PIĄTNICA 

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach: 

 27 maja 2018 r. godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Piątnicy 

Poduchownej – debata publiczna z ekspertem (miejscowości położone na terenie 

,,Natura 2000’’ i objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: 

Kalinowo, Drozdowo, Niewodowo, Rakowo - Czachy, Rakowo – Bognie, Krzewo oraz 

miejscowości Olszyny i Kisielnica) 

 27 maja 2018 r. godz. 13.00 w Gminnym, Ośrodku Kultury w Piątnicy 

Poduchownej- debata publiczna z ekspertem (mieszkańcy pozostałych miejscowości) 

 1 lipca 2018 r. godz. 12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Piątnicy 

Poduchownej – warsztat konsultacyjny z użyciem map. 
 

Zapewniamy ciekawe formy spotkań z ekspertami i animatorami, w których każdy będzie mógł aktywnie 

uczestniczyć i wnieść swoje propozycje. 

  Chcemy zebrać pomysły, opinie i uwagi mające na celu wprowadzenie ładu do analizowanej przestrzeni. Chcemy 

wspólnie wypracować najlepsze rozwiązanie i zaprojektować przestrzeń z uwzględnieniem walorów 

przyrodniczych terenów 

 

 

 

Jako uczestnik konsultacji opiniujesz i wpływasz na przyszłość naszej gminy 


