
Informacja

dotycząca  aktualizacji  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego  miasta Hajnówka – w celu realizacji zapisów Priorytetu I Działania 1
pkt A-E oraz Priorytetu IV pkt A - przyjętego "Programu opieki nad zabytkami miasta
Hajnówka na lata 2016-2019" (Uchwała Nr X/77/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25
listopada 2015r.).

W  chwili  obecnej  aktualizacja  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego   miasta  Hajnówka  -  pod  w/w  kątem nie  jest  prowadzona  z  uwagi  na
konieczność zakończenia obecnie prowadzonych procedur planistycznych.

Obecnie  wykonywane  są  procedury  zmiany  obowiązującego  Studium  zgodnie  z
założonym harmonogramem - w zakresie wcześniej podjętych uchwał intencyjnych t.j.: 

 (I etap) - dla terenów położonych w rejonie ul.Rakowieckiego i ul.Lipowej – tereny
inwestycyjne,

 (II  etap) -  dla  terenów położonych  w rejonie  ul.Szosa  Kleszczelowska  –  tereny
inwestycyjne.

Zmiana  studium  w  zakresie  etapu  I   -  dla  terenów  położonych  w  rejonie
ul.Rakowieckiego i ul.Lipowej ma być wkrótce ukończona.

W chwili obecnej na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz.U.2015.199,  z  późn.zm.),  oraz  w
związku z art.46, pkt 1. ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania  na  środowisko  (Dz.U.2016.353  j.t.),  dotyczącym  przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, projekt zmiany Studium uwarunkowań i
kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Hajnówka  wraz  z  prognozą
oddziaływania na środowisko sporządzonej do w/w zmiany Studium, jest wyłożony   do
publicznego wglądu w dniach od 25.05.2016r. do 16.06.2016r.  w siedzibie Urzędu Miasta
Hajnówka, ul.A.Zina 1, 17-200 Hajnówka, pokój 207,  w godzinach 8.30-15.30.  
Uwagi  do  w/w  projektu  można  zgłaszać  w  nieprzekraczalnym  terminie  do  dnia
11.07.2016r. 

Szacujemy,  iż uchwalenie zmiany Studium dla etapu I  będzie możliwe do końca lipca
2016r.

Dla etapu II – zakończenie procedury planujemy do końca 2016r.

Na dzień dzisiejszy obie procedury są w toku.

Po zakończeniu w/w procedur w latach następnych będzie możliwa aktualizacja
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka –
w  celu  realizacji  zapisów  Priorytetu  I  Działania  1  pkt  A-E  oraz  Priorytetu  IV  pkt  A  -
przyjętego  "Programu  opieki  nad  zabytkami  miasta  Hajnówka  na  lata  2016-2019"
(Uchwała Nr X/77/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 listopada 2015r.) – po uprzednim
zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie miasta na ten cel.
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