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Spotkanie konsultacyjne 

 W ramach tej techniki badawczej zorganizowane zostały trzy spotkania z ekspertem – 

Kierownikiem Referatu Ochrony Środowiska i Architektury UM w Supraślu.  

Rolę organizatora i koordynatora pełnił przedstawiciel Fundacji Zdrowe Miasto, zaś 

moderatorem był pracownik naukowy Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w 

Białymstoku. 

 

Dobyły się trzy spotkania w następujących terminach:  

• w dniu 27.07.2020, godz. 9:00 – 10:00 

• w dniu 27.07.2020, godz. 10:00 – 11:00 

• w dniu 27.07.2020, godz. 11:00 – 12:00 

Jednocześnie ze względu na sytuację epidemiologiczną, istniała możliwość połączenia się on-

line z punktem konsultacyjnym i uczestnictwa zdalnego, za pośrednictwie platformy Google 

Hangout. Link do spotkania w formie zdalnej podany był w serwisie internetowym urzędu 

gminy Supraśl. 

Łącznie w spotkaniach konsultacjach w punkcie konsultacyjnym zwinęło udział 22 

osoby (w tym 12 w formie on-line), pośród których znaleźli się przedstawiciele Lasów 

Państwowych, Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, organizacji pozarządowych 

oraz osoby prywatne.  

 Uczestnikom każdego z trzech spotkań przekazano materiały zawierające: 

1.  Zwięzłą charakterystykę planowanych kierunków zagospodarowania przestrzennego 

strefy A 

2. Mapę obszaru objętego planem 

3. Wyniki ankiet internetowej 

4. Podsumowanie i wnioski ze spotkania otwartego 

W pierwszej części spotkania otwartego przedstawiono wizję rozwoju miasta Supraśl oraz 

wizję rozwoju konsultowanego terenu. Następnie przeprowadzono warsztat, którego 
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zadaniem było wypracowanie wspólnej wizji rozwoju i zagospodarowania przestrzennego 

strefy uzdrowiskowej A.  

W czasie warsztatu uczestnicy poruszali między innymi następujące kwestie: 

• ujęcie trzech działek o nr ewidencyjnych 13.250/8, 13.250/6, 13.250/9 w planie 

miejscowego zagospodarowania przestrzennego pod Park Uzdrowiskowy, tak aby nie 

można było lokalizować na nich „betonowych parkingów” (szczegóły w załączniku 1 

do raportu) 

• możliwości lokalizacji w strefie A parku wodnego i konsekwencje dla stosunków 

wodnych w obszarze Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. 

• koniczności przestrzegania zapisów ustalonych w Rozporządzeniu nr 22/01 

Wojewody Podlaskiego z dnia 9 sierpnia 2001 r. (Dz.Urz. Podia. 2001.31.548) został 

ustanowiony Plan Ochrony Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. Profesora 

Witolda Sławińskiego, zawierający cele ochrony obszaru chronionego oraz inne cele, 

wynikające z potrzeb społecznych (szczegóły w załączniku 2 do raportu). 

Generalnie warsztaty zdominowane były wokół problemu koniczności pogodzenia 

aspektów rozwojowych strefy A, z wymogami zapewnienie wysokich standardów ochrony 

przyrody i walorów krajobrazowych.  
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