
 

 

 
SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI PROJEKTU  

LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY SUPRAŚL 
NA LATA 2017-2023 

 

Cel konsultacji: 

Celem konsultacji było zbieranie uwag i opinii na temat projektu Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Supraśl. Udział społeczeństwa obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę 

rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy, w tym poprzez uczestnictwo w 

konsultacjach społecznych. Dlatego też bezpośrednim celem konsultacji społecznych była poprawa 

jakości decyzji oraz legislacji.  

Udział interesariuszy w procesie rewitalizacji pozwolił na wysłuchanie racji różnych stron oraz 

dał możliwość odpowiednio wczesnego wychwycenia błędów i potrzeb, a tym samym stworzenia 

bardziej wyważonych rozwiązań.  

Termin konsultacji projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Supraśl: 

Od 07.11.2017 r. do 20.11.2017  

Formy konsultacji: 

W celu przeprowadzenia pełnego procesu konsultacji społecznych zapewniono maksymalnie 
jak najwięcej form prowadzenia konsultacji, zarówno w postaci zbierania uwag i opinii, jak 
też prowadzono Punkt Konsultacyjny.  

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji wraz z formularzem uwag i opinii był udostępniony 
w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Supraślu w godzinach pracy Urzędu, jak też w 
wersji elektronicznej na stronie internetowej oraz BIP Gminy. 

W ramach konsultacji społecznych w dniu 14.11.2016 r. (wtorek) został także uruchomiony 
Punkt Konsultacyjny w Urzędzie Miejskim, w godzinach pracy Urzędu, gdzie będzie można 

było zapoznać się z projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji, a wykonawca dokumentacji 
udzielał pomocy w wypełnianiu formularza uwag i opinii.  



Ewentualne zapytania w sprawie konsultacji społecznych można było kierować telefonicznie 
pod nr 607 428 688 lub drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@suprasl.pl. 
 

Interesariusze Programu zostali zaproszeni do współtworzenia Programu Rewitalizacji Gminy 
Supraśl. 

 

Wynik konsultacji: 

W wyniku prowadzonych konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga pisemna na formularzu 
zgłaszania uwag i opinii.  

Osoby przybyłe na spotkanie nie zgłaszały uwag do opracowania, a jedynie pytały o 

możliwość faktycznej realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w kontekście potrzeb 

społecznych.  

Punkt Konsultacyjny przyjął dwóch interesariuszy procesu rewitalizacji. Jedyne uwagi 
dotyczyły braku czytelności kartogramów ukazujących w projekcie dokumentu sieć 
wodociągowo-kanalizacyjną (s.38 i s. 58). Uwagi uwzględniono.  


