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UCHWAŁA NR XIX/189/2016 

RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU 

 

z dnia 25 lutego 2016 r. 

 

 

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Supraśl na lata 2016 - 2022 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515,  poz.1045, poz.1890) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Przyjmuje się „Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Supraśl na lata 2016 - 2022” w 

brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla. 

 

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodnicząca Rady 

 

mgr Monika Suszczyńska 
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WPROWADZENIE 
 
 

                 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Supraśl na lata 2016 – 2022 jest dokumentem 

planistycznym, skupiającym zasoby i wizję rozwoju samorządu lokalnego i podmiotów publicznych, 

organizacji pozarządowych oraz pozostałych  podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,  

przedsiębiorców, mieszkańców gminy Supraśl.  

 

Jest to dokument, który powstał w oparciu o szczegółową diagnozę problemów i potrzeb mieszkańców 

Gminy, przeprowadzoną podczas spotkań konsultacyjnych zorganizowanych przez Władze Gminy 

Supraśl w miejscowościach: Ogrodniczki, Sowlany, Karakule, Kolonia Zaścianki, Grabówka, Supraśl, 

Surażkowo, Łaźnie, Sokołda, Ciasne, Henrykowo, Sobolewo, Kolonia Sobolewo.  

 

Podstawą opracowania  AKTUALIZACJI  STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY SUPRAŚL jest 

konieczność  przystosowania dokumentów strategicznych samorządu lokalnego do aktualnych aktów 

prawnych określających kierunki prowadzenia polityki rozwoju na poziomie województwa, kraju oraz 

Europy. 

 

Do najważniejszych z nich należą: 

 na poziomie województwa: Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, 

 na poziomie kraju: Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030.  Trzecia fala 

nowoczesności (DSRK), Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna 

gospodarka, sprawne państwo (SRK 2020) , 8 strategii zintegrowanych w tym Krajowa Strategia 

Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie (KSRR), 

 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 

społecznemu „Europa 2020” - strategia Unii Europejskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i 

zatrudnienia, oparta o 5 nadrzędnych celów:  zatrudnienie, badania i rozwój, klimat i energię, 

edukację, integrację społeczną i walkę z ubóstwem. 
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Na podstawie powyższych dokumentów  Gmina Supraśl jako jednostka samorządu terytorialnego 

jest zobligowana do przeglądu i weryfikacji strategii rozwoju w kontekście dostosowania jej 

założeń do wytycznych i rekomendacji wynikających z dokumentów o charakterze nadrzędnym. 

 

Opracowując niniejszą strategię  spełniono wymogi planistyczne a także uspójniono horyzont czasowy 

strategii rozwoju Gminy z horyzontem czasowym dokumentów planistycznych poziomu regionalnego, 

krajowego i europejskiego. 

 

Planowanie strategiczne poprzedzone zostało szczegółową analizą obowiązujących dokumentów 

planistycznych Gminy Supraśl, w tym: 

 Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Supraśl (stanowiącej załącznik do Uchwały nr XXIX/284/2000 

Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 28 grudnia 2000 roku) 

 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Supraśl 

 Strategii rozwoju i kreacji marki Uzdrowiska Supraśl, 

 Operatu Uzdrowiskowego dla Gminy Supraśl 

a także przedsięwzięć, które są realizowane równorzędnie  z niniejszym dokumentem planistycznym, w 

tym Koncepcją Leśnego Parku Uzdrowiskowego na terenie Puszczy Knyszyńskiej. 

 

Wykorzystano również opracowania monograficzne, dotyczące historii, przemian i kultury Gminy Supraśl, 

w tym Monografię Miasta i Gminy Supraśl Józefa Maroszka. 

 

Aktualizacja Strategii, przygotowana równolegle ze Strategią Rozwoju Turystyki Gminy Uzdrowiskowej 

Supraśl na lata 2016 – 2020, obejmuje kluczowe zagadnienia, niezbędne do określenia wieloletniego 

programu rozwoju Gminy. Część diagnostyczna  ma formę  uaktualnienia danych demograficznych i 

statystycznych dla Gminy, wskazanie aktualnej sytuacji społeczno– ekonomicznej.  

 

Autorzy opracowania pragną podziękować wszystkim tym, którzy dostarczyli nam cennych informacji, 

pozwalających na przygotowanie dokumentu, zwłaszcza przedstawicielom biznesu i organizacji 

pozarządowych – za czas poświęcony podczas  konsultacji, inspirujące uwagi i wskazówki do planowania 

strategicznego. 
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I.  KRAJOWE I REGIONALNE DOKUMENTY STRATEGICZNE 

 

I.1. DŁUGOOKRESOWA STRATEGIA ROZWOJU KRAJU POLSKA 2030. TRZECIA FALA  

NOWOCZESNOŚCI  

 

Dokument programowy „Europa 2020” wskazuje na trzy cele rozwoju Polski do 2020 roku: 

 Rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji; 

 Rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej 

   przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej; 

 Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie 

   zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. 

 

Cele mają zostać osiągnięte poprzez realizację  10 zintegrowanych wytycznych do działań, dotyczących 

skali makro i mikro w gospodarce oraz zatrudnienia. 

1. Zapewnienie jakości i stabilności finansów publicznych 

2. Rozwiązanie problemu nierównowagi makroekonomicznej 

3. Zmniejszenie nierównowagi w strefie euro 

4. Optymalizacja pomocy na rzecz badań i rozwoju oraz innowacji, wzmocnienie trójkąta wiedzy  i 

uwolnienie potencjału gospodarki cyfrowej 

5. Bardziej efektywne korzystanie z zasobów i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 

6. Poprawa otoczenia biznesu i środowiska konsumenckiego oraz modernizacja i rozwój bazy  

przemysłowej, aby zapewnić funkcjonowanie rynku wewnętrznego w pełnym zakresie 

7. Zwiększenie uczestnictwa kobiet i mężczyzn w rynku pracy, ograniczanie bezrobocia 

strukturalnego i promowanie jakości zatrudnienia 

8. Rozwijanie zasobów wykwalifikowanej siły roboczej odpowiadającej potrzebom rynku pracy oraz 

promowanie  uczenia się przez całe życie 

9. Poprawa jakości i skuteczności systemów kształcenia i szkolenia na wszystkich poziomach oraz 

zwiększenie liczby osób podejmujących studia wyższe lub ich odpowiedniki 

10. Promowanie włączenia społecznego i zwalczanie ubóstwa 
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Realizacji powyższych celów służy 7 inicjatyw przewodnich, określających zakres realizacji 

priorytetowych projektów rozwojowych: 

1. Europejska Agenda Cyfrowa 

2. Mobilna młodzież 

3. Unia innowacji 

4. Polityka przemysłowa w erze globalizacji 

5. Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia 

6. Europejski  program walki z ubóstwem 

7. Europa efektywnie korzystająca  z zasobów. 

Ostatni obszar strategiczny określa ramy kształtowania polityki regionalnej i lokalnej, obejmujące 

wyrównywanie szans w ramach polityki spójności, w tym także spójności społecznej, poprzez poprawę 

poziomu cywilizacyjnego życia codziennego. Wiąże się to z łatwą dostępnością usług i zasobów 

publicznych z każdego miejsca w kraju. Jednym z najistotniejszych obszarów strategicznych  jest zmiana 

modelu funkcjonowania obszarów wiejskich, z nowymi czynnikami ustanawiającymi wiejski model 

gospodarki, pracy i życia (co uzupełni ważne akcenty – do rolnictwa dodane zostaną dziedziny 

uzupełniające).Technicznym kluczem do realizacji celów w tym obszarze jest poprawa dostępności 

transportowej, w tym obszarów wiejskich. Ważne jest zbudowanie jeszcze do 2020 podstawowej sieci 

autostradowej i dróg łączących regiony, jak i poprawa jakości dróg lokalnych oraz budowa ich powiązań 

z siecią dróg krajowych.  

W realizacji Strategii nowego zdefiniowania wymagać będą zasady polityki miejskiej, zogniskowane wokół 

potrzeb infrastrukturalnych, ale także infrastruktury nowego typu, związanej z dopasowaniem miast do 

starzejących się społeczeństw, czy dokładniej – do cyklu życia mieszkańców, bo to oznacza też poprawę 

i stałe rozszerzanie infrastruktury spędzania czasu wolnego oraz infrastruktury wspierającej 

wychowywanie dzieci. 

Idea zrównoważonego rozwoju Polski bardzo duży nacisk kładzie na aspekt rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego: wzrost poziomu jakości życia ludzi, podniesienie poziomu wykształcenia, stanu zdrowia  

i profilaktyki zdrowotnej obywateli, aktywności obywatelskiej.  

Prognoza inwestycyjna Gminy a także postulaty zgłoszone przez jej mieszkańców potwierdzają istotność 

krajowych wytycznych strategicznych na poziomie lokalnym, Najważniejsze dla mieszkańców aspekty 

rozwoju to: 

 dostępność komunikacyjna, w tym budowa i modernizacja dróg lokalnych  i sprawny system 

komunikacji zbiorowej, 

 infrastruktura życia codziennego: kanalizacja, oświetlenie uliczne,  
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 infrastruktura edukacyjna , oraz infrastruktura czasu wolnego, 

 usługi i organizacja czasu wolnego osób starszych. 

 

 

I.2 KRAJOWA STRATEGIA ROZWOJU REGIONALNEGO 2010 – 2020: REGIONY, MIASTA, 

OBSZARY WIEJSKIE 

 

To najważniejszy dokument planistyczny, określający wytyczne do planowania regionalnego oparte o: 

 wykorzystywanie zasobów endogenicznych regionów, 

 tworzenie polityk wieloletnich, planowanie działań kompleksowych o charakterze 

długoterminowym 

 finansowanie wyselekcjonowanych inwestycji, które istotnie wpłyną na poprawę 

konkurencyjności regionu i przyczynią się do rozwoju społeczno – gospodarczego, 

 zindywidualizowane podejście regionów i subregionów do rozwoju lokalnego poprzez 

wykorzystanie indywidualnego potencjału, specjalizacji a także reagowanie na specyficzne 

bariery rozwojowe, 

 skuteczne - wielosektorowe i wieloszczeblowe zarządzanie polityką regionalną poprzez 

tworzenie  i utrwalanie  Partnerstw miedzy instytucjami publicznymi, społecznymi i biznesem.  

 

I.3 STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DO ROKU 2020 

 

Strategia rozwoju województwa podlaskiego jako aktualizacja dotychczasowych działań strategicznych 

określa wizję stanu regionu i aspirację jego mieszkańców: WOJEWÓDZTWO PODLASKIE ZIELONE, 

OTWARTE, DOSTĘPNE I PRZEDSIĘBIORCZE 

Zielone - wykorzystanie potencjału obszaru przyrodniczego poprzez utrwalenie percepcji unikalności 

 i wyjątkowości regionu oraz rozwijanie zielonych (ekologicznych) specjalizacji. 

Otwarte - wykorzystanie wielokulturowości województwa podlaskiego, otwarcie na Europę Wschodnią i 

przejęcie funkcjo mentora w kontaktach krajów wschodnich, zwłaszcza Białorusi, z Unią Europejską. 

Dostępne - poprawa dostępności Białegostoku dla wszystkich ośrodków powiatowych, a także ośrodków 

zewnętrznych i wynikowo poprawa dostępności społeczeństwa regionu do usług publicznych oraz 

możliwości konkurowania województwa o mieszkańców, turystów, inwestorów. 

Obszar strategiczny określa potrzebę poprawy dostępności w rożnych sferach: transportu, 

telekomunikacji,  Internetu, usług otoczenia biznesu. 
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Przedsiębiorcze - wykorzystanie konkurencyjnych atutów województwa podlaskiego przez jego 

mieszkańców na rzecz rozwinięcia inteligentnych specjalizacji:  

 wykorzystania warunków do produkcji rolniczej i przetwórstwa wysokiej jakości, 

  rozwoju produktów i usług zorientowanych na klienta zza wschodniej granicy (priorytetowo 

Białoruś), 

 produkcji i usług o wyznacznikach „ekologiczne i zielone” – odnawialnych źródeł energii, 

technologii przyjaznych środowisku, ekoturystyki. 

 

Wizja regionu będzie realizowana przez cele strategiczne: 

1. Konkurencyjna gospodarka – wzrost przedsiębiorczości i konkurencyjności podlaskiej gospodarki 

2. Powiązania krajowe i międzynarodowe 

3. Jakość życia. 

 

I.4. REGIONALNY  PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014 – 

2020 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 to dokument 

strategiczny określający priorytetowe kanały przepływu unijnego funduszu rozwoju regionalnego i 

funduszu społecznego na obszar województwa podlaskiego. 

Szczególny nacisk kładzie na wspieranie innowacyjnej przedsiębiorczości, opierającej rozwój o 

inteligentne i zielone technologie oraz potencjał rozwojowy województwa podlaskiego: 

 wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji, 

 rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu elektronicznego, 

 wzmocnienie wykorzystania technologii informatycznych w e-administracji, e-uczeniu się, e-

włączeniu społecznym, e – kulturze i e – zdrowiu, 

 promowanie i wspieranie przedsiębiorczości, w tym szczególnie tworzenia nowych firm, 

gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów, nowych zdolności w zakresie rozwoju 

produktów i usług, 

 promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w  

Przedsiębiorstwach. 

 

W obszarze zachowania i ochrony środowiska i promowania efektywnego gospodarowania zasobami, 

środki programu będą kierowane na: 

 inwestycje w sektor gospodarki wodnej, 
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 zachowanie, ochronę, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, 

 ochronę i przywrócenie różnorodności biologicznej (…), wspieranie usług ekosystemowych, 

także poprzez program : Natura 2000” i zieloną infrastrukturę, 

 

Jednym z celów nadrzędnych  strategii, na poziomie określenia celów tematycznych jest promowanie 

trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników poprzez: 

 rozwój potencjału endogenicznego na poziomie lokalnym, w tym poprzez przekształcenie 

upadających regionów przemysłowych, zwiększenie dostępu do określonych zasobów 

naturalnych i kulturalnych oraz ich rozwój, 

 dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym 

długotrwale bezrobotnych, a także oddalonych od rynku pracy poprzez lokalne inicjatywy na 

rzecz zatrudnienia, 

 aktywne i zdrowe starzenie się (w tym poprzez infrastrukturę ochrony i profilaktyki zdrowia a  

także infrastrukturę sprzyjająca aktywnemu wypoczynkowi). 

 

Obszar strategiczny: promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, to 

inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się głównie do rozwoju krajowego, 

regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w  zakresie stanu zdrowia, oraz przejścia z usług 

instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych. 

 

Ponadto RPO województwa podlaskiego do głównych celów tematycznych zalicza: inwestowanie w 

kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenie się przez 

całe życie, oraz promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w 

działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej. 

 

I.5 STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH BIAŁOSTOCKIEGO 

OBSZARU FUNKCJONALNEGO NA LATA 2014-2020 

 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to nowy instrument rozwoju terytorialnego, generujący 

zintegrowane podejście do rozwoju terytorialnego i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju 

obszarów wiejskich poprzez wspólną strategię rozwoju.  

Warunkiem realizacji Zintegrowanego Obszaru terytorialnego jest zawiązanie zinstytucjonalizowanej 

formy partnerstwa i przygotowanie strategii. 
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Partnerstwem zintegrowanym, do którego należy funkcjonalnie Gmina Supraśl jest Białostocki Obszar 

Funkcjonalny, zinstytucjonalizowany w formule stowarzyszenia i obejmujący: 

 miasto Białystok, 

 Gminy powiązane funkcjonalnie i terytorialnie: Wasilków, Czarna Białostocka, Supraśl, 

Zabłudów, Juchnowiec Kościelny, Turośń Kościelna, Łapy, Choroszcz, Dobrzyniewo Duże. 

 

Białostocki Obszar Funkcjonalny określa  kluczowe mocne strony obszaru: 

a) Korzystne położenie z punktu widzenia rozwoju współpracy gospodarczej z rynkami wschodnimi 

oraz bliskości głównego ośrodka społeczno – gospodarczego Polski aglomeracji Warszawskiej, 

b) Zalążki inteligentnych specjalizacji gospodarczych: usług medycznych, produkcji sprzętu 

medycznego, bieliźniarskiego, przemysłu maszynowego, spożywczego, 

c) Potencjał naukowy do rozwoju inteligentnych specjalizacji – związany z wysokim poziomem nauk 

medycznych i ogólnym potencjałem zlokalizowanych w  obszarze funkcjonalnym  uczelni 

wyższych, 

oraz wytycza cele rozwojowe i  misję obszaru: Białostocki Obszar Funkcjonalny – atrakcyjne miejsce do 

pracy i życia. 

 

W ramach celów rozwojowych zaprojektowane zostały kluczowe inwestycje lokalne, w tym na obszarze 

Gminy Supraśl: 

Cel operacyjny Kluczowe przedsięwzięcia inwestycyjne na obszarze Gminy Supraśl 

Atrakcyjność inwestycyjna Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych poprzez budowę 

ulicy Kodeksu Supraskiego w Supraślu 

Działanie wspólne: utworzenie Centrum Obsługi Inwestorów BOF 

Kompetencje do pracy Budowa przedszkola w Grabówce 

Gospodarka niskoemisyjna i 
ochrona środowiska 

Rozwój infrastruktury transportu miejskiego  Gminy Supraśl poprzez 

przebudowę drogi w Henrykowie 

Rozwój dróg rozwojowych w Gminie Supraśl, w tym na odcinku 

Grabówka – Sobolewo, Białystok – Grabówka oaz drogi rowerowej 

na przedłużeniu ulicy Ciołkowskiego 

Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej 

w Supraślu 



12 

 

Dostępność komunikacyjna Budowa obwodnic Białegostoku (w tym przez obszar administracyjny 

Gminy Supraśl) 

Integracja strategicznego 
zarządzania rozwojem 
Białostockiego Obszaru 
Funkcjonalnego 

Realizacja celu poprzez działania celów  wcześniejszych. 

 

 

 

II. SPECYFIKA OBSZARU  

 

Niniejszy rozdział ma charakter  syntetyczny, zawierający  aktualne dane statystyczne, dotyczące Gminy 

Supraśl. W związku ze specyfiką opracowania, mającego formę aktualizacji dotychczas obowiązującej 

strategii, elementy opisowe dotyczące historii, zasobów mają charakter syntetyczny. 

 

II.1        RYS HISTORYCZNYGMINY 

 

 Historia osadnicza Gminy Supraśl, zbadana na podstawie odkryć archeologicznych epoki kamienia, 

brązu i żelaza sięga okresu sprzed naszej ery. Nieopodal Ośrodka „Puszcza” znaleziono kamienny topór 

charakterystyczny dla kultury ceramiki sznurowej, a w okolicy klasztoru misternej roboty grot do strzały 

oraz nóż krzemienny. Do odkryć archeologicznych należą również  odlane z brązu zapinki (fibule), które 

pochodzą z IV w. n.e. i były wytworem kultury wielbarskiej, ceramika datowana  na XIII wiek, dwa 

wczesnośredniowieczne topory żelazne (datowane na XI w.). Na obszarze zabytkowej grobli supraskiej 

usytuowanej w dolinie rzeki  Supraśl (nieopodal końca ul. Nowy Świat) odnaleziono żelazny grot oszczepu 

z XIII-XIV w. Analogiczne groty przypisywane Jaćwingom, odkryto 10 km od Supraśla w okolicy wsi 

Sokołdy. XV – wieczne osadnictwo Gminy Supraśl związane jest  z dworem Karakule, położonym 

najprawdopodobniej na terenie obecnej wsi Ogrodniczki (przeniesionym w XVII w. do Sobolewa). 

Osadnictwo pradziejowe w bezpośrednim sąsiedztwie Supraśla (nieopodal Podsupraśla), potwierdziły 

wykopaliska przeprowadzone w 2004 – 2014  przy siedlisku Dębowik. Na rozległym tarasie 

nadzalewowym naukowcy pozyskali ok. 2000 fragmentów ceramiki i kilka tysięcy wytworów 

krzemiennych, wśród których szczególnie interesujący jest grot strzały (epoka brązu) i zbrojnik kundajski 

(mezolit). Najstarsze zabytki mogą pochodzić nawet z 9 tysiąclecia przed Chrystusem, a najmłodsze z 

epoki żelaza. 
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W 2013 r. ekipa archeologów odkryła na Dębowiku depozyt związany z czynnościami rytualnymi Kultury 

Pucharów Dzwonowatych (ok. 2100 p.n.e), a w 2014r. nieopodal Dębowika analogiczny obiekt 

archeologiczny. 

 

 

W roku 1500 Aleksander Chodkiewicz – wojewoda nowogródzki i marszałek wielki litewski lokuje 

nad rzeką Supraśl klasztor. 

 

KLASZTOR 

Do połowy XVI wieku klasztor supraski stał się potęgą gospodarczą. Czerpał dochody z posiadanych 

młynów, browarów, wsi, utrzymywał kontakty handlowe z Gdańskiem i Wilnem. Wokół  klasztoru  powstały 

ogrody, winnica, sadzawki rybne. W  końcu XVI wieku tuż za murami klasztoru wykopany został  2.5 km 

sztuczny kanał w dolinie rzeki Supraśl, zwany przez współczesnych Kopanicą, Nową Rzeką lub Rzeką 

Kopaną. Od XVI aż po wiek XIX umożliwiał organizowanie nad stawem młyńskim (tzw. Zajmą), progu 

wodnego z klasztornymi manufakturami, określanymi w oryginalnych dokumentach mianem fabryk. 

Znajdowały się one na terenie folwarku klasztornego, tuż za założeniem ogrodowo-parkowym, 

oddzielającym Supraśl sakralny od Supraśla gospodarczego. Na końcu kanału, starszego o ok. 300 lat 

od Kanału Augustowskiego wybudowano 8 ha staw młynowy, a przy nim młyny, tartaki i folusze z osadą 

młynarską. Obecnie ten unikatowy i dobrze zachowany hydrotechniczny system spiętrzeń, 

wpisany został do rejestru zabytków pod nazwą Supraskiego Systemu Wodnego. Wiek XVI to 

również rozwój architektury cerkiewnej –budowy cerkwi, katakumb i całego kompleksu architektury 

klasztornej, wraz z doskonale wyposażoną biblioteką i utworzoną w końcu XVII wieku drukarnią i 

papiernią. Prasy drukarskie w ciągu 108 lat działalności wytłoczyły 452 zarejestrowanych współcześnie 

pozycji, spośród których aż 73% wydrukowano czcionką łacińską, 27% cyrylicą. Dzięki działalności 

bibliotecznej i wydawniczej klasztor bazylianów stał się ważnym ośrodkiem życia kulturalnego. Od 1545 

r. zwierzchnicy prawosławnego klasztoru nosili godność archimandrytów, czyli opatów. Po 1596 r. 

Cerkiew prawosławna z Rzeczypospolitej została zespolona z Kościołem rzymskim. Nie zarzucając 

ruskich tradycji religijno-kulturalnych, a przyjmując i niejako dopełniając je o elementy łacińskie i polskie, 

klasztor supraski stał się jednym z ważniejszych w Rzeczpospolitej ośrodków intelektualnych unitów. Od 

przyjęcia unii brzeskiej między 1601 r. a 1603 r. aż do 1839 r. konwent supraski był jedynym w Polsce 

klasztorem autonomicznym należącym do OO .Bazylianów.  

W okresie zaborów klasztor stracił swoje ekonomiczne zaplecze – Rosjanie odebrali bazylianom nadania 

ziemskie, w  1803 r. pod wpływem rygorystycznej polityki zaborcy przestała istnieć unicka oficyna 

wydawnicza. W 1839 r. carat zlikwidował Cerkiew greko-unicką, włączając jej majątek, duchownych i 
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wiernych do Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej oraz lokując  klasztor prawosławny, który istniał tu do 1915 

roku. 

W 1915 r., podczas I wojny światowej rosyjscy mnisi opuścili Supraśl pozostawiając całe mienie 

klasztorne. Opuszczone zabudowania klasztorne zajęli wówczas żołnierze niemieccy, przebywając w 

nich do początku 1919 r. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę opuszczony klasztor Skarb Państwa 

wydzierżawiał Kościołowi katolickiemu, który w 1937 r. zorganizował w nim zakład wychowawczy i 

oratorium, prowadzone przez zakon Salezjanów. II wojna światowa przerwała oświatową pracę tego 

zgromadzenia. Po 17 września 1939 r. przejęte przez Armię Czerwoną obiekty klasztorne stały się 

garnizonem wojskowym. Sowieci w piecach pralni unicestwili najpiękniejszy w Rzeczpospolitej ikonostas, 

wykonany przez gdańskich mistrzów w połowie XVII w., a z obrazów malowanych na miedzianych 

blachach, które z niego pochodziły, wykonywali „ozdobne” lutowane kociołki i kubki. Po wojnie zrujnowane 

obiekty klasztorne odbudowano i zorganizowano Technikum Mechanizacji Rolnictwa. Po długoletnim 

sporze, decyzją polskiego rządu z lutego 1996 r. obiekty zajmowane przez szkołę przekazano Polskiej 

Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej, która od 1982 rekonstruuje cerkiew, upiększa teren przyległy i 

rozwija działalność charytatywną i kulturalną. 

 

PRZEMYSŁ 

Supraska osada przyklasztorna w XVII i XVIII w. nie posiadała walorów „miasteczka”, ale nie była też 

wsią. Jej społeczność zajmowała się obsługą klasztoru oraz przyklasztornego folwarku, w tym przede 

wszystkim pracą w manufakturach usytuowanych na supraskiej Zajmie-bindudze. Zajęcia mieszkańców 

Supraśla w XVI-XVIII w. wynikały z codziennych potrzeb zakonników: aprowizacji, obsługi 

sakramentalnej, organizacji systemu folwarczno-pańszczyźnianego, pracy w drukarni, papierni i w innych 

zakładach. W okresie przedrozbiorowym Supraśl był miejscem modlitwy i skupienia. Z tego względu 

klasztor tłumił raczej rozwój osady, nie pozwalając, aby uformowało się z niej gwarne miasteczko. 

Okres zaborów i wprowadzenie granicy celnej między Królestwem Polskim a Cesarstwem Rosji po 

upadku Powstania Listopadowego, stworzyły nowe uwarunkowania rozwoju ekonomicznego miasteczka. 

Do Białegostoku i Supraśla zaczęły przenosić się Zakłady włókiennicze. 

Świeccy przemysłowcy od 1831 r. przejmowali w dzierżawę dawny klasztorny majątek wraz z 

pobazyliańskimi manufakturami. W ich miejsce organizowali zakłady włókiennicze. W lutym 1831 r. 

gospodarstwo klasztorne wydzierżawił niemiecki włókiennik Huffert, a w listopadzie fabrykant Rotter. Jako 

trzeci supraską schedę bazyliańską na Zajmie objął Wilhelm Fryderyk Zachert – włókiennik ze Zgierza 

(1834 r.). Fabrykant ten, w przeciągu 2 dziesięcioleci miasteczko klasztorne liczące ponad 300 

mieszkańców rozwinął do miasta liczącego o trzy tysiące mieszkańców więcej. 
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W ślad za Zachertem pojawili się tu i inni przemysłowcy: Buchholzowie, Reichowie, Jansenowie, 

Aunertowie, Altowie, Koszade, Tebusowie,  a za nimi rzesza wykwalifikowanych majstrów.  

Kryzys gospodarczy XX wieku spowodował upadek lub przejęcie Fabryk przez osiedlających się tu 

Żydowskich wierzycieli, którzy od XIX wieku otwierali w miasteczku sklepy, piekarnie, karczmy. 

Od początki XIX wieku prężnie rozwijał się również w Supraślu przemysł drzewny, na bazie znanej od 

XVII wieku sosny supraskiej. 

Podczas II wojny światowej zniszczeniu uległy wszystkie obiekty przemysłowe. W 1944 roku Niemcy 

spalili w Supraślu wszystkie zakłady przemysłowe i pomimo uruchomienia w okresie powojennym 

zakładów  włókienniczych, nie wytrzymały one konkurencji i zostały zamknięte na początku lat 90 – tych. 

Miasteczko utraciło charakter przemysłowy. 

 

HISTORYCZNIE UKSZTAŁTOWANE STREFY FUNKCJONALNEJ 

Rozwój społeczno - gospodarczy Gminy Supraśl na przestrzeni wieków wyodrębnił zespoły przestrzenne 

o zróżnicowanej funkcjonalności,  różnej architekturze, zasobach przyrodniczych i kulturowych. 

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Supraśl układ 

urbanistyczny Gminy obejmuje 7 historycznie ukształtowanych  jednostek przestrzennych, bardzo dobrze 

zachowanych i powiązanych funkcjonalnie siecią dróg. 

Jednostka 1 – miasto Supraśl 

Układ przestrzenny Supraśla obejmuje trzy jednostki morfologiczne:  

1a – układ miejski z czasów planowania urbanistycznego miasta z XIX wieku, 

1b – zespół pobazyliański z XVIII wieku, 

1c – zespoły zabudowy współczesnej tzw. Lewitówka – zespoły zabudowy jedno i wielorodzinnej na 

typowym rozplanowaniu urbanistycznym, 

1d – tereny inwestycyjno – gospodarcze miasta. 

Jednostka 2 – wsie puszczańskie o tradycyjnym rozplanowaniu urbanistycznym – Surażkowo, 

Łaźnie, Międzyrzece, Woronicze, Jałówka. 

Każda z wsi stanowi odrębna jednostkę urbanistyczną, o historycznie ukształtowanym układzie 

przestrzennym, oraz z wykorzystaniem walorów krajobrazowych terenu. 

Jednostka 3 – Sokołda 

Wieś o wyodrębnionych dwóch jednostkach urbanistycznych rozdzielonych drogą krajową nr 676: wieś o 

tradycyjnym układzie ulicznym, ośrodek rozwoju turystyczno – gospodarczego, usługowego, nie 

posiadający wyodrębnionej spójności urbanistycznej. 

Jednostka 4 –wsie Ogrodniczki, Karakule, Ciasne, Sowlany. 
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Wsie powiązane siecią dróg historycznych, należące historycznie do jednych dóbr z dworem w 

Ogrodniczkach, a od XVII wieku w Sobolewie. 

Specyficzny układ urbanistyczny wsi Karakule, obejmujący dwie powiązane jednostki wiejskie, każda o 

długości około 1 kilometra z zabudową pierzejową i otwarciami krajobrazowymi na dolinę rzeki 

przenikająca wieś po przekątnej. 

Jednostka 5 – wsie Zaścianki i Grabówka 

Wsie nie posiadające wyraźnych elementów określających plan urbanistyczny. Obszary zabudowy jedno 

i wielorodzinnej wg współczesnych planów urbanistycznych. 

Jednostka 6  - ciąg drogi 66 jako odrębny układ urbanistyczny. 

Układ urbanistyczny obejmuje zabudowę produkcyjną, usługową i jednorodzinną , o rosnącym tempie 

inwestowania. 

Jednostka 7 – wsie Henrykowo i Sobolewo. 

Obszary  tradycyjnej zabudowy wiejskiej. We wsi Sobolewo pozostałości dworu. 

 

 

II.2 POŁOŻENIE 

 

Gmina Supraśl, obejmująca obszar miejski i wiejski położona jest w województwie podlaskim – 

jego środkowej części, powiecie białostockim ziemskim. Obejmuje obszar o powierzchni 187,9 6 

kilometra, w centralnej części województwa białostockiego.  

Współrzędne geograficzne: 53ş12’ 28,4’ N oraz 23ş 19’ 37,9 E. 

Od zachodu graniczy z miastem Białystok, od północy z gminami Wasilków, Czarna Białostocka 

 i Sokółka, od wschodu z gminą Szudziałowo i Gródek a od południa z gminą Zabłudów. 

 

Według podziału fizyczno – geograficznego Polski wg. J. Kondrackiego Gmina Supraśl należy do 

prowincji Niżu Wschodnioeuropejskiego, podprowincji Równin Podlasko – Białoruskich, nizinie 

Północnopodlaskiej, mezoregionie Wysoczyzny Białostockiej. 

 

Wraz z miastem Białystok oraz 8 gminami podmiejskimi Gmina Supraśl stanowi Białostocki Obszar 

Funkcjonalny, powiązany komunikacyjnie, społecznie i ekonomicznie. 

POWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE 

Przez teren Gminy przebiegają drogi: 
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 krajowa – nr 65 Białystok – Bobrowniki stanowiąca połączenie tranzytowe do granicy z Białorusią  

(11,63 km na odcinku Supraśl – Zaścianki – Majówka). Droga zarządzana przez Generalną 

Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oddział Północno - Wschodni w Białymstoku. 

 wojewódzka – nr 676 Białystok – Krynki łącząca Supraśl z Białymstokiem (18,4 km na odcinku 

Nowodworce – Kopna Góra). Droga zarządzana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. 

 

Poprzez dobre skomunikowanie drogowe z Białymstokiem (16 km), Gmina Supraśl posiada dobre  

połączenia  z największymi ośrodkami miejskimi w Polsce:  

- Warszawą, 

- Gdańskiem, 

- Poznaniem 

- Katowicami,  

- Łodzią, 

co przy jednoczesnym (niewielkim) oddaleniu od głównych traktów komunikacyjnych, stwarza dogodne 

warunki rozwoju ekonomicznego Gminy. 

 

Wykaz dróg powiatowych, ulic miejskich zaliczonych do kategorii dróg powiatowych administrowanych 

przez Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku. 

   - wykaz dróg powiatowych 

Numer 
drogi 

Nazwa drogi 
 

1427 B 
 

Wasilków (ul. Gajna) - Nowodworce - Ogrodniczki 
 

 

1429 B 
 

Grabówka - Zielona - Ciasne - Ogrodniczki 
 

 

1430 B 
 

Zielona - Sowlany - Karakule - Ogrodniczki 
 

 

1431 B 
 

Zielona - Białystok (ul. 42 Pułku Piechoty)  

1432 B 
 

Zielona - Białystok (ulica Ciołkowskiego, Baranowicka) 
 

 

1433 B 
 

Królowy Most - Kołodno - Pałatka - Cieliczanka – Supraśl (ul. Cieliczańska, 
Konarskiego, Klasztorna) 
 

 

1435 B 
 

Droga wojewódzka nr 676- Surażkowo 
 

 

1475 B 
 

droga 65 - Sobolewo - Henrykowo 
 

 

1476 B 
 

Sobolewo - Kuriany 
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    - wykaz ulic miejskich zaliczonych do kategorii dróg powiatowych 
 

Numer drogi 
Nazwa ulicy 

 
 

2389B  J. Piłsudskiego  
2390B Dolna 
 
2391B 

 
Nowa, Al. Niepodległości 

 

Powiązania komunikacyjne stanowi również sieć ulic miejskich miasta Supraśl oraz gęsta sieć dróg 

gminnych i wewnętrznych łączących poszczególne miejscowości i regulujących ruch wewnątrz nich. 

Pomimo gęstej sieci dróg wewnętrznych ich zły stan techniczny oraz konieczność dodatkowych odcinków 

stanowią podstawowy postulat zgłaszany podczas spotkań konsultacyjnych strategii. 

 

 

 

II.3 OTOCZENIE PRZYRODNICZE 

 

PUSZCZA KNYSZYŃSKA I OBSZARY CENNE PRZYRODNICZO 

 

Powierzchnia Puszczy Knyszyńskiej wynosi ok. 840 km. Zajmuje ona ponad 70% powierzchni 

Gminy Supraśl i stanowi o niezwykłej atrakcyjności turystycznej oraz uzdrowiskowej. 

Puszcza Knyszyńska to obszar zróżnicowany geologicznie, charakteryzujący się pasmami wzniesień  

i pagórków morenowych, ponad 82% jej  powierzchni zajmuje Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, 

utworzony w 1988 roku. Jego siedziba znajduje się w Supraślu. 

Park Krajobrazowy jest terenem typowo leśnym z dominującym drzewostanem sosnowym, 

świerkowym i dębowo – świerkowym, o korzystnych  walorach bioterapeutycznych, 

wzmacniających potencjał uzdrowiskowy Supraśla. 

 

Puszcza Knyszyńska jest obszarem NATURA 2000, którego 136 tys. ha zajmuje powierzchnia specjalnej 

ochrony ptaków i obszar specjalnej ochrony siedlisk. 

 

Flora Puszczy Knyszyńskiej to przede wszystkim 843 gatunki roślin naczyniowych, w tym 26 gatunków 

paprotników, co stanowi około 38% całej flory naczyniowej Polski. Zarejestrowano także występowanie 

około 200 gatunków mchów i wątrobowców oraz 280 gatunków porostów.  
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Jest wyjątkowo cennym polskim obszarem leśnym, ze względu na  swoistość szaty roślinnej Puszczy 

Knyszyńskiej w stosunku do reszty kraju. Szereg zespołów roślinnych szeroko rozpowszechnionych w 

Europie Wschodniej ma tu swoje zachodnie lub południowo-zachodnie granice zasięgu lub swój główny 

w granicach Polski ośrodek rozmieszczenia. 

Najbardziej charakterystycznym rysem jest znaczny udział świerka pospolitego w lasach. Na 

stanowiskach naturalnych brakuje takich gatunków drzew jak: klon jawor, buk zwyczajny, jodła pospolita 

czy modrzew polski. Gatunek zachodnioeuropejski - dąb bezszypułkowy występujący w rezerwacie Stara 

Dębina oraz w pobliżu rezerwatu osiąga tu północno-wschodnią granicę swego zasięgu. 

Drugi czynnik stanowiący o wyjątkowości Puszczy to obecność na tym terenie specyficznego ekotypu 

sosny zwyczajnej - zwanej sosną "supraską" lub "masztową". Są to obecnie najpiękniejsze i najbardziej 

okazałe egzemplarze tego gatunku drzewa w kraju, a być może już nawet i w Europie. 

 

W Puszczy Knyszyńskiej występuje 5 rzadkich i objętych ochroną przyrodniczą gatunków widłaków, 

skrzypy, paprocie na czele z „Kulikówką” objęta całkowitą ochroną i występującą wyłącznie  w rezerwacie 

i wyróżniającą się osiągającymi 1,5 m wysokości liśćmi płonnymi (asymilacyjnymi). Przypominają one 

pióra strusia, co znalazło swój wyraz w nazwie gatunku, zwanego niekiedy wprost strusim piórem. Kolejny 

gatunek objęty ochroną całkowitą - paprotka zwyczajna rośnie głównie w wilgotnych lasach liściastych. 

Do tej pory opisano jedynie kilka stanowisk tego gatunku. Bogactwo Puszczy to również 300 gatunków 

porostów,  198 gatunków mszaków, w tym 134 gatunki mchów liściastych , 22 gatunki torfowców i 42 

gatunki wątrobowców Hepa. 

 

Fauna Puszczy Knyszyńskiej: 

- Ssaki -  największym, i najatrakcyjniejszym  mieszkańcem Puszczy Knyszyńskiej jest żubr– największy 

polski ssak. Obecnie stado żubrów Puszczy Knyszyńskiej liczy  około 100 sztuk. 

Równie atrakcyjnym mieszkańcem Puszczy jest jeleń, charakteryzujący się tu porożem  wysokiej jakości. 

Z innych ssaków parzystokopytnych spotkać można dzika, który jest w puszczy bardzo liczny, sarnę 

oraz łosia. Ten ostatni pojawił się w Puszczy niedawno jako emigrant z głównych ostoi w Polsce 

północno-wschodniej, przede wszystkim z Bagien Biebrzańskich. Jego liczebność nie jest wysoka. 

Spośród drapieżników puszczę zamieszkują przedstawiciele rodziny psowatych czyli wilki, lisy i jenoty.  

Rodzinę łasicowatych reprezentują borsuki, wydry, kuny, łasice i gronostaje, a kotowate - ryś . 

Nad brzegami rzek i strumieni spotkać można piżmaki i bobry, a na polach i obrzeżach lasów - zające  

szaraki. Podczas wycieczek do lasu widuje się zwinne wiewiórki, zaś w pobliżu siedzib ludzkich jeże  

Puszczę Knyszyńską zamieszkują również latające ssaki – nietoperze. 
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- Ptaki- są jedną z najlepiej poznanych grup zwierząt zamieszkujących Puszczę Knyszyńską. Ich  

bogactwo - zarówno liczba gatunków, jak i liczebność par lęgowych - stanowią o wyjątkowo dużej wartości 

przyrodniczej puszczy. 

Na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej stwierdzono występowanie ponad 160  

gatunków ptaków, co stanowi   ok. 68% wszystkich ptaków współcześnie lęgowych w Polsce. O bardzo 

cennych walorach Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej świadczy fakt, że  występuje tu aż 60 

gatunków ptaków rzadkich i zagrożonych wyginięciem. Najcenniejszymi  gatunkami są te zagrożone 

wyginięciem w skali globalnej. W Polsce żyją 4 takie gatunki, z  czego aż 3 zamieszkują Puszczę 

Knyszyńską. Są to: bielik, kania ruda oraz derkacz zwyczajny. Spośród ptaków zagrożonych 

wyginięciem w skali europejskiej, w Puszczy Knyszyńskiej swoje  miejsca lęgowe posiada 36 gatunków. 

Są one cenne ze względu na ich rzadkość występowania  w kraju lub stosunkowo wysoką liczebność w 

Parku: bocian czarny, trzmielojad, gadożer,  orzełek włochaty, jarząbek, cietrzew, żuraw, puchacz, 

sóweczka, włochatka, dzięcioł  białogrzbiety, dzięcioł trójpalczasty i dzięcioł czarny.  

 

SOSNA SUPRASKA 

Sosna supraska pod względem jakości surowca jest jedną z najlepszych w Europie. Była od wieków 

przedmiotem handlu z licznymi krajami Europy. Już w XVI wieku spławiano ją rzeką Supraśl do Narwi, a 

dalej Wisłą do Gdańska. Ceniona ze względu na strzelistość i brak sęków, swego czasu eksportowana 

była do Anglii i Hiszpanii,  przede wszystkim na maszty okrętów żaglowych. 

Do dziś sosna ta, ze względu na swe cenne własności genetyczne, techniczne i ekologiczne stanowi 

bardzo cenny obiekt przyrodniczy, hodowlany i gospodarczy. 

W Puszczy Knyszyńskiej można natknąć się na stare, okazałe okazy sosny masztowej, na których wiszą 

drewniane kapliczki. Zgodnie ze starym miejscowym zwyczajem kapliczki te wieszane są w konkretnej 

intencji, np. ku pamięci osób zaginionych lub członków rodziny. Drzewo, na którym powieszono kapliczkę 

zostaje tym uświęcone i zgodnie z tradycją nie można go ściąć. Najstarsza zachowana kapliczka znajduje 

się w muzeum i pochodzi z 1827 roku. W lesie nadal można znaleźć kapliczki pochodzące z drugiej 

połowy XIX wieku 

OBSZARY CENNE PRZYRODNICZO: 

7 rezerwatów przyrody, z których 4 położone są na terenie Gminy Supraśl w całości, 3 w części: 

- Krasne – rezerwat starodrzewu sosnowego z  domieszką  świerka, 

- Krzemienne Góry – rezerwat wyjątkowej rzeźby terenu, ze wzniesieniami porośniętymi  cennymi  

http://pl.wikipedia.org/wiki/XVI_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Supra%C5%9Bl_(rzeka)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Narew
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wis%C5%82a
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gda%C5%84sk
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   zbiorowiskami leśnymi, 

- Jałówka – rezerwat o zróżnicowanych formach terenowych  doliny Jałówki i ablacyjnej wysoczyzny  

   morenowej, 

- Surażkowo – rezerwat leśnych zbiorowisk torfowiskowych, z niezwykle cennym sosnowo – brzozowym  

   lasem bagiennym, 

- Budzisk – rezerwat naturalnych zbiorowisk lasów grądowych oraz zbiorowisk torfowych i bagiennych, 

- Las Cieliczański – rezerwat charakteryzujący się urozmaiconą rzeźbą terenu i zróżnicowanymi  

  warunkami hydrologicznymi, 

- Woronicze – rezerwat obejmujący torfowisko niskie i dolinę strumienia Woronicze porośniętą lasami  

  łęgowymi i torfowiastymi borami świerkowymi. 

 

Pokazowa zagroda Żubrów, którego utworzenie koordynuje Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

i który powstanie na terenie Nadleśnictwa Supraśl, na dawnej składnicy w Kopnej Górze. W sąsiedztwie 

zagrody żubrów powstaną inne zagrody przedstawiające inne duże ssaki żyjące w Puszczy Knyszyńskiej. 

Ponadto na terenie gminy Supraśl: 

-  zarejestrowanych jest 43 Pomników  Przyrody, 

- funkcjonuje Arboretum w Kopnej Górze im. Powstańców 1863 r. będące placówką dydaktyczną wraz z  

26  hektarowym parkiem o charakterze leśnym, ze zgromadzonymi 500 gatunkami drzew i krzewów – 

objętych hodowlą i badaniami. 

Arboretum obok funkcji dydaktycznej  jest ogrodem botanicznym o niezwykłej atrakcyjności  turystycznej. 

Posiada własny zasób miejsc noclegowych  i ofertę turystyczną: ogród, izby  dydaktyczne, programy 

wypoczynkowe, 

- występuje  złoże kopalin Podskołda– złoże torfu borowinowego, będące podstawą funkcjonowania 

Uzdrowiska  Supraśl, 

- występują obszary mogące stanowić cenne użytki ekologiczne - pozostałości ekosystemów, które mają 

znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk. Należą do nich naturalne 

zbiorniki wodne: na źródliska, torfowiska, starorzecza, 

- częściowo na obszarze gminy Supraśl leżą Stawy Dojlidzkie, stanowiące cenny przyrodniczo obszar 

tworzący ostoję  licznie występującemu tu ptactwu, w tym występującym tu gatunkom rzadkim: perkozowi 

rogatemu, rybitwie białoskrzydłej i białowąsej, bączkowi, kropiatce, siweczce obrożnej i podróżniczkowi. 

Stawy Dojlidzkie dają początek rzeki Białej. 

 

DOLINA RZEKI SUPRAŚL 
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Płynąca przez Gminę rzeka Supraśl ma długość całkowitą 108,3 km i jest prawobrzeżnym dopływem 

Narwi. Rzeka Supraśl, mimo że odcinkowo była regulowana ma charakter rzeki naturalnej, meandrującej. 

W brzegu i nurcie są liczne kryjówki: faszyna, korzenie, gałęzie, zwalone drzewa. Brzegi na większości 

odcinków są słabo pokryte drzewami. Szerokość Supraśli waha się od 6 do 25 metrów, a średnia 

głębokość wynosi 1,5 m.  Dno rzeki stanowią: piasek, żwir i kamienie. W zlewni rzeki znajduje się Park 

Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej z siedzibą w Supraślu.  

 Na obszarze Gminy Supraśl rzeka, z bogatą historią związaną z rozwojem gospodarczym miasta, 

obecnie spełnia funkcje: 

- szlaku kajakowego – o bardzo dużym potencjale rozwoju dzięki dostępności ponad 63 –  

   kilometrowego  odcinka  rzeki do uprawiania sportów kajakowych.  

Dla kajakarzy spływ Supraślą nie przedstawia większych kłopotów technicznych, a stosunkowo liczne  

przenoszenie kajaków odbywa się na odcinakach 10 do 30 metrów. Otoczenie rzeki w większości jest 

łąkowo-leśne, z możliwością znalezienia ciekawych miejsc na biwakowanie,  pozwalających na samotne 

obcowanie z przyrodą.  

Najciekawszym – zorganizowanym produktem turystyki kajakowej jest spływ Meandrami Supraśli, w  

formule 1 lub 2 – dniowej, obejmujący poza kajakowaniem ofertę wyżywienia, noclegu, wspólne ognisko, 

zwiedzanie Arboretum w Kopnej Górze i wiele innych ciekawych miejsc. 

Polecane odcinki spływów kajakowych to: wyprawy jednodniowe z Supraśla do Wasilkowa (17 km)  

oraz z Sokołdy do Supraśla (20 km),  dwudniowe z Radunina do Wasilkowa (45 km) oraz trzydniowe z 

Gródka do Wasilkowa (63 km), 

- rekreacyjno – wypoczynkową – trwający proces  zagospodarowania plaży miejskiej , bulwarów, przy  

poszerzeniu i pogłębieniu kąpieliska, pojawieniu się infrastruktury towarzyszącej  

wypoczynkowi  (np. amfiteatr), tworzą warunki infrastrukturalne do wypoczynku nad wodą. 

Kompleksowe zagospodarowanie brzegów Supraśl dla celów rekreacyjnych jest szczególnie istotne  

dla rozwoju turystycznej funkcji Supraśla dla turystów zewnętrznych, weekendowych pobytów 

wypoczynkowych mieszkańców Białegostoku i całego Podlasia, a zwłaszcza dla stworzenia atrakcyjnej   

oferty  uzdrowiskowej, 

- łowiska wędkarskiego– wraz  z dopływami: Sokołdą, Płoską, Słoją, Czarną, rzeka Supraśl jest 

atrakcyjnym pod względem zarybienia łowiskiem – z przeważającym zasobem pstrąga. Dla rozwoju 

funkcji turystycznej łowiska, niezbędne jest doinwestowanie w infrastrukturę obsługową, np. pomosty dla 

wędkarzy, dojazdy, pętle nawrotowe, parkingi. 

 

http://www.kajaknaweekend.pl/meandry_suprasli.htm
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Poza rzeką Supraślą  potencjał do rozwoju funkcji turystycznych i zorganizowaną ofertę kajakową 

posiadają rzeki: 

- Sokołda – o długości 57,5 km, płynąca Puszczą Knyszyńską malowniczą doliną wzdłuż torów 

kolejowych z dużym  spadkiem od 5‰ do 8‰ i znajdującą ujście do Supraśli przy wsi Zasady. Na całej  

swojej długości ma charakter rzeki typowo nizinnej o stosunkowo niewielkim spadku i niewielkiej  

prędkości przepływu wody. W górnym i dolnym, biegu koryto rzeki dość silnie meandruje, 

- Płoska – oferta kajakowa o wysokim stopniu trudności ze względu na  dość szybki nurt, sztuczne  

progi i jazy w dolnym biegu rzeki. Szerokość rzeki 3-6 m, średnia głębokość 0,5 m, 

- Słoja–pierwszy,  większy  prawobrzeżny  dopływ Supraśli. Całkowita długość rzeki wynosi 32,4 km.  

Odcinek kajakowy o długości 18,5 km zaczyna się od miejscowości Talkowszczyzna, a kończy na  

wysokości wsi Kolonia Kondycja, gdzie Słoja wpada do Supraśli. Odcinek kajakowy o statusie  trudnego. 

 

WALORY UZDROWISKOWE 

 

Lecznictwo uzdrowiskowe jest działalnością polegającą na stałym udzielaniu świadczeń opieki 

zdrowotnej, przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, przy wykorzystaniu leczniczych właściwości 

surowców naturalnych i właściwości klimatu. Kopaliną,  stanowiącą bazę do rozwoju funkcji 

uzdrowiskowych i turystycznych Gminy Supraśl jest Borowina ze złoża „Podskołda". 

Borowinę zaliczono do kopalin leczniczych na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lutego 

2006 r. w sprawie złóż wód zaliczanych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz złóż innych kopalin 

leczniczych, a także zaliczania kopalin pospolitych z określonych złóż lub jednostek geologicznych do 

kopalin podstawowych (Dz.U. nr 32, poz. 220). 

Koncepcja rozwoju gminy Supraśl, w oparciu o status uzdrowiska została szczegółowo opisana w 

Strategii Rozwoju Turystycznego Gminy Uzdrowiskowej Supraśl na lata 2016 - 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Puszcza_Knyszy%C5%84ska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zasady_(wojew%C3%B3dztwo_podlaskie)


24 

 

 

III. CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNO - EKONOMICZNA GMINY SUPRAŚL 

 

Diagnoza społeczno – gospodarcza Gminy Supraśl jako jednostki, a także w powiązaniu z danymi 

statystycznymi dla województwa podlaskiego i kraju została przeprowadzona w oparciu o wybrane 

wskaźniki demograficzne i gospodarcze, w zakresie niezbędnym do zaktualizowania danych 

diagnostycznych zawartych w dotychczasowej Strategii . 

Obszary diagnostyczne : 

- demografia Gminy – analiza wskaźników demograficznych i potencjału ludzkiego  w rozwoju gminy, 

- walory miejsca zamieszkania – stopień zabezpieczenia inwestycyjnego i instytucjonalnego potrzeb  

  Mieszkańców, 

- infrastruktura techniczna– określenie zasobów przyrodniczych Gminy oraz zaangażowania  

  samorządu i mieszkańców w ochronę środowiska przyrodniczego, 

- oświata– określenie stopnia aktywności przedsiębiorczej mieszkańców Gminy Supraśl, struktury  

gospodarki, rynku pracy, 

- turystyka – określenie zasobów do rozwoju turystyki, ich atrakcyjności do tworzenia komercyjnej  

oferty turystycznej.  

 

Obszary diagnostyczne są adekwatne do analizy dokonanej w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Supraśl 

do roku 2010. 

 

Analizy wskaźnikowej dokonano w oparciu o wskaźniki statystyczne, adekwatne dla poszczególnych 

obszarów i pozyskane z następujących źródeł danych: 

- Bank Danych Lokalnych GUS, 

- Urząd Statystyczny w Białymstoku, 

- Urząd Miejski w Supraślu. 

 

III.1. DEMOGRAFIA GMINY SUPRAŚL 

 

Analiza danych demograficznych dla Gminy Supraśl obejmuje badanie zmian nowych tendencji 

demograficznych, oraz porównanie do założeń strategicznych z aktualizowanej strategii. 

W sposób ogólny opisane zostały obszary, wyczerpująco scharakteryzowane w dotychczas 

obowiązującej strategii, które nie uległy istotnym zmianom. 
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III.1.1. Wykaz miejscowości Gminy Supraśl i przyporządkowania do jednostek pomocniczych 

Gminy 

 

Rys. 1 Mapa podziału administracyjnego Gminy Supraśl 

 

źródło: strona internetowa Urzędu Miejskiego w Supraślu 

 

Wykaz miejscowości i ich przyporządkowanie do poszczególnych sołectw Gminy Supraśl określa 

Uchwała nr /410/06 Rady Miejskiej w Supraślu w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia granic 

administracyjnych jednostek pomocniczych Gminy Supraśl: 

 Sołectwo Ciasne – Ciasne, 

 Sołectwo Cieliczanka – Cieliczanka, 

 Sołectwo Grabówka – Grabówka i Grabówka kol. 

 Sołectwo Henrykowo – Henrykowo 

 Sołectwo Jałówka – Jałówka, Podjałówka gaj. , Czołnowo, Sadowy Stok i Zacisze, 
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 Sołectwo Karakule – Karakule, 

 Sołectwo Łaźnie – Łaźnie, Podłaźnie, Pieczonka kol. , 

 Sołectwo Ogrodniczki – Ogrodniczki, Krasne , 

 Sołectwo Sobolewo – Sobolewo, Sobolewo kol. , Krasny Las, Zielona ,Stary Majdan gaj. , Izoby 

gaj. , Majówka gaj. , 

 Sołectwo Sokołda – Sokołda, Podsokołda, Kopna Góra, Zdroje kol. , Kozły kol. , 

 Sołectwo Sowlany – Sowlany, 

 Sołectwo Surażkowo – Surażkowo, Konne, Krzemienne, Turo kol. , 

 Sołectwo Woronicze-Międzyrzecze - Międzyrzecze i Woronicze. 

 

III.1.2. Potencjał ludnościowy miasta i Gminy Supraśl 

 

Według danych statystycznych na koniec 2014 roku obszar miasta i gminy Supraśl zamieszkiwało 14379 

osób, w tym 4633 mieszkańców miasta Supraśl i 9663 mieszkańców obszarów wiejskich. Ogólne 

wskaźniki ludnościowe, obrazujące tendencje zmian ludności, udział kobiet w ogólnej liczbie 

mieszkańców, wiek społeczeństwa, gęstość zaludnienia na 1 km², wskaźniki przyrostu naturalnego w 

ostatnich 5 latach  obrazuje poniższa tabela.  

Tabela nr 1 Statystyka liczby  mieszkańców Gminy Supraśl 

 DEMOGRAFIA 

  Supraśl miasto SUPRAŚL GMINA  

  2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

liczba ludności 4698 4678 4704 4672 
 

4633 9005 9230 9478 9663 
 

9746 

kobiety % 52,45% 52,42% 52,42% 52,55% 
 

52,58% 50,21% 50,11% 50,01% 50,62% 
 

51,47% 

% ludności w wieku 
przedprodukcyjnym 17,77% 16,97% 16,56% 17,12% 

 
16,66% 21,33% 20,96% 20,60% 20,25% 

 
18,85% 

% ludności w wieku 
produkcyjnym 64,86% 65,35% 65,50% 64,11% 

 
63,93% 65,30% 65,61% 65,76% 66,07% 

 
65,40% 

% ludności w wielu 
poprodukcyjnym 17,37% 17,68% 17,94% 18,77% 

 
19,40% 

13,37% 13,42% 13,64% 13,68% 

 
15,73% 

Gęstość zaludnienia  
osoby na 1 km 2 823 825 821 822 

 
 

814 49 50 52 53 

 
 

76 

Urodzenia minus zgony -9 -38 4 15 

 
 

 -15 21 29 27 9 

 
 

12 

przyrost naturalny na 1000 
ludności -1,9 -4,7 -0,9 -3,2 

 
 

-3,21 2,4 3,2 2,9 0,9 

 
 

0,83 

Źródło: GUS  
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Liczba mieszkańców miasta Supraśl od ostatnich 20 lat utrzymuje stabilny poziom, niemniej wykazuje 

niekorzystną strukturę w obszarach przyrostu naturalnego (wskaźnik ujemny z dodatnią tendencją 

wzrostową), wieku mieszkańców - rosnąca liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym. 

 

Bardzo wysokie i znacznie korzystniejsze niż średnie statystyczne dla województwa i powiatu są dane 

demograficzne dla obszaru Gminy. Wszystkie wskaźniki demograficzne wykazują wysoką tendencję 

wzrostu (liczba mieszkańców, saldo migracji, przyrost naturalny).  

 

Struktura rozmieszczenia ludności utrzymuje się na zbieżnym poziomie procentowym w stosunku do 

danych wykazanych w dotychczas obowiązującej strategii. Największa liczba ludności koncentruje się w 

mieście Supraśl (32,81% mieszkańców), Grabówce, Henrykowie, Sowlanach, Sobolewie i Zaściankach 

(50% mieszkańców). 

 

Miejscowością o najwyższej dynamice przyrostu ludności, ze względu na bezpośrednie skomunikowanie 

z miastem Białystok i dynamiczną zabudowę jednorodzinną jest Grabówka. Dynamiczny przyrost ludności 

charakteryzuje również pozostałe miejscowości Gminy sąsiadujące z aglomeracją białostocką: Zaścianki, 

Sowlany i Sobolewo. 

Tabela nr  2 Aktywność społeczna mieszkańców Supraśla 

PODMIOTY  SYSTEMU REGON 

  Supraśl miasto SUPRAŚL GMINA 

  2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

Fundacje 0 1 1 1 1 1 2 2 

stowarzyszenia i organizacje społeczne 21 21 21 22 13 13 12 13 

Źródło: GUS  

 

Wykaz organizacji pozarządowych współpracujących z samorządem lokalnym w realizacji zadań 

publicznych: 

- Supraśl: Uczniowski Klub Sportowy Puszcza, Uczniowski Klub Sportowy Victoria, Młodzieżowy Klub  

                Sportowy Sprząśla, Miejski Klub Sportowy Supraślanka, 

                 Stowarzyszenie Uroczysko 

                 Towarzystwo Przyjaciół Supraśla 

                 Stowarzyszenie  Kulturalne Collegium Suprasliense 

                 Towarzystwo Chopinowskie Oddział w Supraślu 

                 Stowarzyszenie Edukacji Artystycznej Edu Art 
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                 Supraskie Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Jutrzenka” 

- Grabówka – Klub Sportowy Grabówka 

- Karakule – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Karakule i Okolic,          

 

Wnioski z analizy potencjału ludnościowego Miasta i Gminy Supraśl: 

- pozytywne wskaźniki demograficzne na obszarach wiejskich: dodatni przyrost naturalny, rosnąca liczba 

mieszkańców, dodatnie saldo migracji. 

Szczególny potencjał przyrostu mieszkańców na obszarach wiejskich gminy, bezpośrednio 

przylegających do Białegostoku, co stanowić może istotny potencjał rozwojowy dla całej Gminy, 

  - zaludnianie wsi, wzrost administracyjno – usługowej funkcji Supraśla,  

- relatywnie niski i stabilny wskaźnik obciążenia demograficznego osobami starszymi (osoby w wieku 

poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym), korzystniejszy od średniej dla województwa. 

Wskaźnik obrazuje atrakcyjność zamieszkania Gminy Supraśl, postrzeganie gminy jako atrakcyjnego 

miejsca do życia. Korzystne saldo migracji i wskaźnik obciążenia demograficznego mają wyłącznie  

gminy o dużym potencjale rozwojowym, 

- korzystne prognozy procesów demograficznych, 

- bliskość dużego ośrodka kształcenia wyższego  - Białegostoku wpływa na dosyć wysoki poziom 

wskaźnika kapitału intelektualnego (odsetek mieszkańców z wykształceniem wyższym spośród osób 

powyżej 25 roku życia), zbliżony do średniej krajowej, wyższy niż wskaźnik dla województwa, 

- zróżnicowanie tendencji demograficznych Gminy Supraśl na trzy odrębne obszary funkcjonalne: 

obszary wiejskie bezpośrednio przylegające do miasta Białystok, miasto Supraśl, obszary wiejskie z 

wyłączeniem przylegających do miasta Białystok, co rodzi konieczność planowania odrębnych - 

zaspokajających zróżnicowane potrzeby mieszkańców wytycznych strategicznych, przy jednoczesnym 

dbaniu o spójność społeczno - ekonomiczną obszaru, 

- relatywnie nieduża aktywność społeczna mieszkańców (liczba stowarzyszeń i fundacji), niedostateczny 

przyrost nowych aktywności społecznych. 

 

Powyższe wskaźniki stanowią o bardzo wysokim potencjale rozwoju społecznego Gminy Supraśl. 

 

III.2  WALORY MIEJSCA ZAMIESZKANIA 

 

Ocenę walorów miejsca zamieszkania oparto o wskaźniki jakości życia mieszkańców  dla Gminy Supraśl, 

określone na podstawie danych statystycznych z ostatnich 3 lat: 
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1) wskaźniki zabezpieczenia mieszkańców w infrastrukturę komunalną: liczba i powierzchnia 

użytkowa mieszkań przypadająca na 1 mieszkańca, korzystający z instalacji wodociągowej, 

kanalizacyjnej i gazowej w ludności ogółem. 

2) liczbę zespołów opieki zdrowotnej na 1 tysiąc mieszkańców i liczba ludności na 1 aptekę 

ogólnodostępną, 

3) liczbę ludności na 1 placówkę biblioteczną, 

4) ilość księgozbioru przypadającą na 1 czytelnika. 

 

III.2.1 Mieszkalnictwo i gospodarka komunalna 

 

Zasoby mieszkaniowe Gminy Supraśl na koniec 2012 roku wynosiły  4838 mieszkań , w tym 1521 na 

obszarze miasta Supraśl.  

Na przestrzeni ostatnich 3 lat wyższe tempo przyrostu zasobów mieszkaniowych odnotowano dla miasta 

Supraśl, niemniej w porównaniu do danych statystycznych na koniec 1998 roku (15 lat)  znaczącą 

dynamikę wzrostu charakteryzuje obszar Gminy Supraśl - przyrost o 82% przy dosyć stałym zasobie 

mieszkaniowym na obszarze miasta (+7,3%). 

 

Rosnący wskaźnik liczby mieszkań na 1000 mieszkańców oraz rosnąca przeciętna powierzchnia 

użytkowa 1 mieszkania stanowią o charakterze rozbudowy gminy – budownictwie jednorodzinnym o 

średniej i dużej powierzchni użytkowej. 

 

Wskaźniki we wszystkich 3 badanych latach są wyższe od średnich wskaźników dla województwa 

podlaskiego oraz powiatu białostockiego i potwierdzają wysoki potencjał rozwojowy gminy oraz 

postrzeganie Gminy Supraśl jako miejsca atrakcyjnego do zamieszkania. 

 

Tabela nr  3 Gospodarka mieszkaniowa i komunalna w Gminie Supraśl 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA 

  Supraśl miasto Supraśl Gmina 

  2010 2011 2012 2010 2011 2012 

liczba budynków mieszkalnych 1150 1209 1213 2641 3158 3240 

zasoby mieszkaniowe 1507 1514 1521 3099 3215 3317 

przeciętna powierzchnia użytkowa 1 
mieszkania w m2 89,8 90,1 90,3 115,3 116,1 117 
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mieszkania na 1000 mieszkańców 321,8 322,6 325,5 344,1 348,3 350 

URZĄDZENIA SIECIOWE 

długość czynnej sieci rozdzielczej 
wodociągowej w km 20,8 21 21,4 58,9 60 60,8 

zużycie wody na 1 mieszkańca w m3 27,4 27,8 21,3 16,4 17,2 19,9 

długość czynnej sieci kanalizacyjnej w 
km 22 22,4 22,4 62,3 63,8 65,3 

ludność korzystająca z sieci 
kanalizacyjnej 3671 3692 3662 6720 7030 6995 

źródło danych: GUS 

 

Gospodarka wodna 

Gmina Supraśl korzysta z zasobów wodnych: 

- wód podziemnych czwartorzędowych z trzech poziomów wodonośnych. 

 

Miasto Supraśl posiada wodociąg komunalny, oraz istniejące przy  ZPD „Tartak” ujęcia zakładowe  

przeznaczone do celów awaryjnych i wyjątkowych. Miejscowości Ogrodniczki, Karakule i Ciasne 

zaopatrywane są w wodę z wodociągu grupowego w Ogrodniczkach (dwie studnie głębinowe). Natomiast 

Sowlany, Zaścianki, Grabówka, Sobolewo i Henrykowo czerpią wodę z własnego ujęcia z ul. Jodłowej w 

Grabówce i częściowo z Białegostoku. 

Według stanu na koniec 2012 roku sieć wodociągowa rozdzielcza miała łączną długość 82,2 km, z czego 

68,8  km na obszarach wiejskich.  

Średnie zużycie wody z sieci wodociągowych wynosi w mieście 21,3 m3 i na przestrzeni lat ulega stałemu 

zmniejszaniu, co świadczy o rozwijaniu postaw proekologicznych mieszkańców w procesie 

funkcjonowania gospodarstw domowych. 

Może również świadczyć o wysokich cenach wody, co potwierdzają wyniki konsultacji z mieszkańcami 

Gminy. 

Na obszarze Gminy zużycie wody wynosi 19,9 m3 na mieszkańca i na przestrzeni lat ulega nieznacznemu 

zwiększeniu. 
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Kanalizacja sanitarna 

Miasto Supraśl jest objęte centralnym systemem kanalizacyjnym miasta Białystok, który tworzą 

przepompownie w Supraślu i Ogrodniczkach. Ścieki są pompowane do kolektora w rejonie stacji 

wodociągowej „Pietrasze”, a następnie grawitacyjnie odprowadzane do centralnej oczyszczalni ścieków 

w Białymstoku. Miejska sieć grawitacyjnych kanałów sanitarnych jest w trakcie rozbudowy.  

System odprowadzania ścieków na obszarach wiejskich ulega przekształceniu z lokalnych urządzeń 

kanalizacyjnych do włączenia do sieci kanalizacyjnej. 

Inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną  stanowią priorytetowe działanie Gminy w ostatnich latach. 

Inwestycje kanalizacyjne zdominowały również plany inwestycyjne gminy na lata 2014 – 2020, określone 

między innymi w strategii zintegrowanych inwestycji terytorialnych białostockiego obszaru funkcjonalnego 

na lata 2014-2020 (opis: rozdział I.5 niniejszego opracowania). 

 

Na koniec 2012 roku sieć kanalizacji sanitarnej wynosiła 87,7  km, w tym 65,3 km na obszarach wiejskich. 

Na przestrzeni ostatnich 15 lat długość sieci kanalizacyjnej uległa potrojeniu, natomiast długość miejskiej 

sieci kanalizacyjnej wzrosła dwukrotnie. 

 

Zaopatrzenie w gaz 

Gaz ziemny do celów komunalnych i grzewczych pobiera się z gazociągu wysokoprężnego poprzez stację 

redukcyjno-pomiarową w Grabówce a następnie doprowadza się gazociągiem miasta Supraśl oraz wsi 

Ogrodniczki, Karakule i Sowlany. Kompleks terenów Zaścianki - Grabówka obsługuje gazociąg 

średnioprężny łączący stację redukcyjną w Grabówce z gazociągiem w ul. Baranowickiej w Białymstoku. 

 

Elektroenergetyka 

Przez teren gminy przebiegają 2 linie wysokiego napięcia. Linia napowietrzna 220 kV wyprowadzona z 

Białorusi i wprowadzona do GPZ-1 w Białymstoku przebiega przez Gminę na odcinku ok.9,1 km, w tym 

przez teren Puszczy Knyszyńskiej na długości ok.6,2 km gdzie stanowi południową granicę parku 

krajobrazowego. W chwili obecnej linia jest wyłączona z napięcia. Strefa ochronna dotycząca 

oddziaływania elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego szkodliwego dla ludzi i środowiska 

wynosi 26 m od skrajnego przewodu linii 220 kV. 

Druga napowietrzna linia wysokiego napięcia przebiega przez teren Gminy na długości ok. 9,5 km i omija 

teren Puszczy Knyszyńskiej. Strefa ochronna dotycząca oddziaływanie promieniowania niejonizującego 

wynosi 14,5 m od skrajnego przewodu linii 110 kV. 
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Odbiory zlokalizowane na terenie gminy Supraśl zasilane są w energię elektryczną za pośrednictwem linii 

15 kV i stacji transformatorowych 15/0,4 kV. Stanowią one główne elementy układu 

elektroenergetycznego, od którego wyprowadzone są linie niskiego napięcia doprowadzające energię 

bezpośrednio do odbiorców. 

 

Na terenie Gminy istnieje 76 stacji transformatorowych 15/0,4 kV z czego 67 to stacje napowietrzne, a 9 

to stacje typu wnętrzowego. Lokalizacja, a co za tym idzie zagęszczenie stacji transformatorowych na 

poszczególnych obszarach Gminy jest zróżnicowane. Możemy wyróżnić teren miasta Supraśl gdzie 

zlokalizowanych jest 15 stacji o mocy sumarycznej zainstalowanych transformatorów 36690 kVA, obszar 

wsi Grabówka, Zaścianki, Sobolewo, Henrykowo gdzie zlokalizowano 32 stacje o mocy transformatorów 

4132 kVA oraz rejon wsi Karakule, Ogrodniczki, Ciasne, gdzie zlokalizowano 9 stacji transformatorowych 

o mocy transformatorów 1086 kVA. Tereny te charakteryzują się znacznym zainwestowaniem w zakresie 

budownictwa mieszkaniowego jak i usługowo-rzemieślniczego. Pozostałe tereny charakteryzujące się 

zabudową mało intensywną typu małe wsie, kolonie, osady śródleśne itp. obsługiwane są w 

przeważającej części przez pojedyncze stacje transformatorowe o małej mocy. 

 

Infrastruktura informatyczna 

Dostępność Internetu jest zadowalająca na terenie miasta Supraśl – 100% zasięgu, 3 nieodpłatne hot – 

spoty, plany inwestycyjne montażu instalacji światłowodowej. 

Bardzo dobry dostęp do Internetu występuje na obszarach bezpośrednio przylegających do Białegostoku. 

 

Ogólnodostępność sieci internetowej, zwłaszcza na obszarach wiejskich odległych od miast, o niskiej 

gęstości zaludnienia, wymaga doinwestowania i skoordynowania działań inwestycyjnych realizowanych 

przez samorząd województwa, samorząd lokalny i firmy działające w branży transmisji sygnału 

internetowego. 

 

III.2.2. Oświata i wychowanie przedszkolne w gminie Supraśl 

 

Zgodnie z przepisami prawa określającymi katalog zadań własnych samorządów gminnych, odpowiadają 

one za edukację od wychowania przedszkolnego, przez szkołę podstawową do gimnazjum. 

Wykaz placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Supraśl: 

 

- Szkoły publiczne poziomu podstawowego i gimnazjalnego:  
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  Zespół Szkół Sportowych w Supraślu – Sportowa Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, 

  Zespół Szkół w Sobolewie – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Sobolewie, 

  Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ogrodniczkach 

oraz przedszkola publiczne wykazane w tabeli poniżej. 

 

Tabela nr  4 Infrastruktura przedszkoli w Gminie Supraśl  

 SUPRAŚL MIASTO SUPRAŚL GMINA 

PRZEDSZKOLA PUBLICZNE 1 
3 

(w tym 2 oddziały) 

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE 0 
3 

(w tym 1 punkt przedszkolny) 

LICZBA ODDZIAŁÓW 7 8 

LICZBA MIEJSC 172 165 

LICZBA DZIECI W WIEKU  
3 - 6 lat 209 216 

źródło danych: GUS, Urząd Miejski w Supraślu 

 

Szkoły ponadgimnazjalne na terenie Gminy Supraśl 

Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera w Supraślu 

 

III.2.3. TOŻSAMOSĆ KULTUROWA GMINY SUPRAŚL 

 

ARCHITEKTURA (wybrane obiekty) 

 Prawosławny Klasztor Męski Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Supraślu- 

kompleks budynków pobazyliańskich wraz z Pałacem Achimandrytów (Opatów), 

zrekonstruowaną Cerkwią obronną w stylu gotycko – bizantyjskim powstałą w latach 1503 – 

1511, bramą – dzwonnicą z 1752 roku oraz cerkwią św. Jana Teologa z 1888 roku, katakumbami 

znajdującymi się obok klasztoru, Muzeum Ikon z Freskami Supraskimi ocalonymi przed 

zniszczeniem przez wycięcie ze ścian,  

 układ urbanistyczny Supraśla z zachowanym rozplanowaniem miasta z lat 30 - tych XIX wieku, 

w tym urokliwa ulica 3 Maja o charakterystycznej pejzażowej   zabudowie stwarzającej potencjał 

rozwijania funkcji deptaku turystycznego powiązanego z Rynkiem Kościuszki, który mógłby w 

przyszłości promować małe galerie i sklepiki z  produktami regionalnymi, pracami artystycznymi, 

rękodziełem, a także stanowić centrum  informacyjne (infomaty, gry miejskie),\ 

 Stara poczta – z połowy XVIII w. budynek dawnego mieszkania ogrodnika klasztornego, 
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 Domy Tkaczy z połowy XIX wieku, parterowe budynki z dwuspadowymi naczółkowymi dachami, 

krytymi gontem lub dachówką ceramiczną tzw. esówką. Przez środek przebiegała szeroka na 3 

metry sień „na przestrzał”. Dzieliła ona dom na część mieszkalną oraz produkcyjną, w której 

znajdowały się warsztaty tkackie. Charakterystyczne dla tych domów były kominy z tzw. 

Nogawicami (przewodami łączącymi paleniska z części mieszkalnej i warsztatowej) oraz 

masywne okiennice zasłaniające okna. Domy ustawiano równo przy samej ulicy, a działki 

ogrodowe znajdowały się na ich tyłach. Ten typ zabudowy (niestety o bardzo już zmienionej 

formie) zachował się do dziś przy ulicach: 3 Maja, 11 Listopada, Cieliczańskiej i Nowy Świat 

 Kościół katolicki pw. Św, Trójcy przy ul. Piłsudskiego, zbudowany w latach 1861 – 1863, 

murowany. W wyposażeniu kościoła znajdują się zabytkowe, 5-głosowe, mechaniczne organy 

piszczałkowe zbudowane w 1885 roku przez organmistrza Floriana Ostromęckiego z Grodna, 

 Kościół katolicki pw. NMP Królowej Polski - dawny zbór ewangelicko – augsburski, 

wybudowany w 1855 r. w stylu eklektycznym na bazie prostokąta z jedną nawą bez wydzielonej 

specjalnie absydy ołtarzowej, 

 Pałac Buchholtzów – zbudowany w latach 1892 – 1903 za czasów rozkwitu przemysłowego 

Supraśla (więcej szczegółów rys historyczny – rozdział I) – jednopiętrowy, wykonany na planie 

litery „L”, w stylu eklektycznym, neo - renesansowym. Obecnie siedziba Liceum Plastycznego, z 

galeriami twórczości młodych ludzi i możliwością zakupy ciekawych prac artystycznych (na 

uwagę zwrócić należy na batik i prace tkackie nawiązujące do tradycji włókienniczych 

Supraśla).W budynku w dobrym stanie zachowany gabinet A. Buchholtza, sala bankietowa oraz 

secesyjne sztukaterie. 

 Kaplica rodziny Buchholtzów na cmentarzu po ewangelickim z 1904 roku oraz kaplica 

grobowa  rodziny Zachertówz 1885 roku, 

 budynek polskiej szkoły powszechnej zbudowany na początku XX w. przez baronową Józefinę 

Zachert, obecny Ratusz Miejski, 

 manuskrypt – KODEKS SUPRASKI – rękopis napisany w XI wieku na Bałkanach i od XVI wieku 

przechowywany w supraskiej bibliotece, odnaleziony w   Supraślu w XIX wieku przez profesora 

Michała Bobrowskiego. Obecnie manuskrypt przechowywany jest w częściach w Rosyjskiej 

Bibliotece Narodowej w Petersburgu (16 kart), Bibliotece Uniwersyteckiej w Lubljanie (118 kart) i 

w Warszawie (151 kart), w zbiorach Biblioteki Ordynacji Zamojskiej. W 2007 roku zabytek 

wpisano na prestiżową listę „Pamięci świata” UNESCO, rejestrującą najbardziej wartościowe 

obiekty światowego dziedzictwa.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Mur
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 Supraski System Wodny  - jeden z dziesięciu najwartościowszych zabytków hydrotechnicznych 

w Polsce, odkryty przez stowarzyszenie Collegium Suprasliense, funkcjonujący w Supraślu do 

XX w. Wpisany  w 2010 roku do rejestru zabytków obszar przyrodniczy obejmuje łąki, mokradła, 

groblę i rzekę Supraśl. Obszar o dużym potencjale rozwoju turystycznego, 

 Mauzoleum w Kopnej Górze na skraju Puszczy Knyszyńskiej  -cmentarz wojenny powstańców 

listopadowych, zlokalizowany w miejscowości Sokołda. Miejsce pochówku szczątków  46 powstańców , 

których  szczątki do 2009 roku spoczywały w nieoznaczonej jamie grobowej na Kopnej Górze.  

 

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE KULTUROTWÓRCZE 

 

TEATR WIERSZALIN funkcjonujący jako wojewódzka samorządowa instytucja kultury współprowadzona 

przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. 

Znany w całej Europie Teatr założony w 1991 r. przez reżysera Piotra Tomaszuka i grupę 

współpracujących z nim aktorów, o charakterystycznej estetyce ukształtowanej dziedzictwem kulturowym 

pogranicza (wieloetniczność mieszkańców) i prostocie przekazu z charakterystycznym współistnieniem 

aktora, muzyki i śpiewu, rzeźb, masek i figur. Laureat wielu nagród, w tym trzykrotny laureat prestiżowej 

nagrody Fringe First w Edynburgu. Gości wiele gwiazd krajowych desek teatralnych i przyciąga Polską i 

Europejską bohemę artystyczną. 

Instytucje i organizacje, kreując kulturę Supraśla to również: 

 Stowarzyszenie „Uroczysko”, organizacją corocznych Spotkań z Naturą i sztuką „Uroczysko”, 

 Stowarzyszenie Przyjaciół Supraśla, aktywnie działające na rzecz kultury i promocji miasta, 

 Towarzystwo Collegium Suprasliense, działające na rzecz rozwoju nauki i kultury. 

 

AUTORSKA GALERIA WIKTORA WOŁKOWA 

Wystawa zdjęć utrwalających piękno pejzaży Polski północno – wschodniej, wykonanych przez uznanego 

artystę fotografika Wiktora Wołkowa i prezentowanych przy Centrum kultury i Rekreacji w Supraślu. 

 

MUZEUM IKON W SUPRAŚLU funkcjonujące jako oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, 

szczycące się jedną z najbogatszych w kraju kolekcja rosyjskich  ikon pozyskanych przez celników na 

granicy wschodniej. Ciekawy i kulturotwórczy jest sposób ekspozycji ikon, który łączy wystawę z muzyką 

i śpiewem chóralnym. 
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LICEUM PLASTYCZNE IM. ARTURA GROTTGERA W SUPRAŚLU 

Historia dzisiejszego Liceum Plastycznego w Supraślu rozpoczyna się po II wojnie światowej, kiedy to po 

wyzwoleniu Białegostoku w ciągu kilku miesięcy, ówczesny dyrektor, artysta plastyk Stanisław Stolarczyk 

zorganizował Koedukacyjną Średnią Szkołę Malarstwa i Rzemiosł Artystycznych, która zaczęła działać w 

listopadzie 1944 r. W roku 1959 liceum zostało przeniesione do  obecnej siedziby – Pałacu Buchholtzów 

w Supraślu. 

W ciągu 55 lat zmieniał się kilkakrotnie profil szkoły. W roku 1950 dotychczasowe Liceum Sztuk 

Plastycznych zostało przemianowane na Państwowe Liceum Technik Plastycznych i działało jako 

pięcioletnia średnia szkoła zawodowa ze specjalnością tkactwa artystycznego, wprowadzono też 

obowiązkowe praktyki zawodowe w klasach III i IV. Później uruchomiono nową specjalizację o nazwie 

pamiątkarstwo, przemianowaną na formy użytkowe, która od 1 września1968 roku została wprowadzona 

do programu nauczania obok tkactwa. W 1978 roku rozpoczęto remont szkoły i budowę nowych 

pomieszczeń.  

Od 1 września1982 roku w myśl zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki zmieniono nazwę szkoły na 

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych imienia Artura Grottgera. 

Obecnie szkoła specjalizuje się w nauczaniu młodych artystów na kierunkach rysunku i malarstwa, 

rzeźby, podstaw projektowania, w tym graficznego oraz podstaw fotografii i filmu. 

Do ważnych wydarzeń artystycznych, organizowanych przez placówkę należą: 

- Digitalia - impreza promująca twórczość młodych artystów, 

- Triennale Tkaniny Artystycznej, 

- Plenery artystyczne. 

5 września 2014 roku szkoła uroczyście obchodziła 70- dziesięciolecie działalności. Z tej okazji 

przygotowano wystawę "70 x 70", promująca twórczość wszystkich absolwentów i młodych artystów. 

 

CENTRUM KULTURY I REKREACJI 

Oferta kulturalna Gminy Supraśl jest kreowana przez Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, 

zlokalizowanym w cennych kulturowo miejscach: 

- Domu Kleina, obejmującym  dawny dom administratora fabryki włókienniczej Buchholtzów oraz plac, ze 

zlokalizowaną na parterze budynku Galerią Wiktora Wolkowa, Galerią Zmienną, oraz Restauracją 

Tatarską , oraz znajdującym się na piętrze kompleksem sal tanecznych, muzycznych, tematycznych 

związanych z edukacją artystyczną, 

- Domu Ludowym, będącym zabytkowym rewitalizowanym obiektem z 1934 roku, w którym dziękii 

inwestycji zakończonej w roku 2014 przekształca się w nowoczesne, reprezentacyjne i wielofunkcyjne 

http://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82ystok
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Stanis%C5%82aw_Stolarczyk_(artysta_plastyk)&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/1944
http://pl.wikipedia.org/wiki/1950
http://pl.wikipedia.org/wiki/1_wrze%C5%9Bnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/1_wrze%C5%9Bnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/1978
http://pl.wikipedia.org/wiki/1_wrze%C5%9Bnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/1_wrze%C5%9Bnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Liceum_plastyczne
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centrum kulturalne z salą widowiskową umożliwiająca organizację spektakli, projekcji filmowych, 

uroczystości, konferencji a także koncertów wymagających precyzyjnej infrastruktury akustycznej, w tym 

produkcji Opery i Filharmonii Podlaskiej. 

 

WYBRANE WYDARZENIA KULTURALNE: 

- Spotkania z Kulturą i Sztuką „UROCZYSKO”, 

- Ogólnopolskie Wystawy Artystyczne uczniów szkól plastycznych, w tym Triennale Tkaniny  

  Artystycznej, 

- Piknik Militarny w Ogrodniczkach 

- Dni Supraśla 

- działalność artystyczna TEATRU WIERSZALIN. 

- Supraskie Paschalia 

 

MIEJSKO – GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SUPRAŚLU  

 

Tabela nr 5 Dziedzictwo kulturowe - biblioteki  

 SUPRAŚL MIASTO SUPRAŚL GMINA 

BIBLIOTEKI I FILIE 1 2 

KSIĘGOZBIÓR NA 1000 LUDNOŚCI 5759,5 (+) 
Przyrost na 

przestrzeni 3 lat 

2195,7 (-) 
Zmniejszająca się 
liczba księgozbioru 

CZYTELNICY NA 1000 LUDNOŚCI 162 42 

WYPOŻYCZENIA NA 1 CZYTELNIKA W 

WOLUMINACH 

15,6 (-) 11,2 (-) 

spadek  liczby wypożyczeń 

Źródło danych: GUS 

 

Koncepcja włączenia biblioteki miejskiej do oferty turystyczno – rekreacyjnej Supraśla, stanowi ważny 

element proponowanej strategii produktowej ze względu na: 

- historię kulturalną Supraśla, który od lat przyciągał znanych twórców: pisarzy, artystów, ludzi filmu  i 

teatru, którzy rozwinęli poczucie szczególnej roli kulturotwórczej supraskich instytucji kultury, 

- możliwość wzmocnienia roli biblioteki jako centrum wiedzy regionalnej, posiadającej doskonały zasób 

informacji o tradycji ziemi supraskiej i całego Podlasia, 

- uzupełniającą rolę dla ośrodków uzdrowiskowych, z długoterminowym pobytem pensjonariuszy, dla   

których dostępność zróżnicowanej oferty tytułów a także możliwość uczestnictwa w spotkaniach  
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literackich, czytelniczych klubach dyskusyjnych może stanowić  istotny element atrakcyjności turystycznej 

Supraśla. 

 

III.2.4 Pomoc społeczna, ochrona zdrowia 

Pomoc społeczna  w Gminie Supraśl jest realizowana przez Miejsko Ośrodek Pomocy Społecznej z 

siedzibą w Supraślu, oraz punktem w Zaściankach. 

Do podstawowych zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej należą: 

 przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń; 

 praca socjalna; 

 analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej; 

 realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych; 

 rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb, 

 w zakresie dodatków mieszkaniowych :przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie 

dodatków mieszkaniowych, wydawanie decyzji w sprawach dodatków mieszkaniowych, 

terminowe wypłacanie dodatków, 

 w  zakresie świadczeń rodzinnych: przyjmowanie i rozpatrywanie wniosku o przyznanie zasiłku 

rodzinnego i dodatku do tego zasiłku, przyjmowanie i rozpatrywanie wniosku o przyznanie 

świadczeń opiekuńczych, wydawanie decyzji w ramach zasiłków rodzinnych, dodatków do 

zasiłków oraz świadczeń opiekuńczych, terminowe wypłacanie zasiłków i świadczeń 

opiekuńczych 

 przeciwdziałanie przemocy, 

 wspieranie rodziny przez asystentów rodziny, 

 udzielanie pomocy lekowej, 

 udzielanie pomocy w dożywianiu, 

 realizacja Karty Dużej Rodziny,  przysługującej  rodzinom posiadającym co najmniej trójkę 

dzieci, w wieku do ukończenia 18 roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub 

szkole wyższej – do ukończenia 25 roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych – w 

przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu 

niepełnosprawności. 
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WNIOSKI Z ANALIZY WALORÓW MIEJSCA ZAMIESZKANIA 

 

 ochrona zdrowia: niski wskaźnik liczby zespołów opieki zdrowotnej oraz liczby mieszkańców na 

jedną aptekę ogólnodostępną może świadczyć o niedostatecznym zabezpieczeniu mieszkańców 

w ofertę ochrony zdrowia (w Supraślu funkcjonują 2 apteki), 

 wysoki odsetek dzieci w wieku 3 -6 lat objętych wychowaniem przedszkolnym, dobra dostępność 

miejsc przedszkolnych, potwierdza dobry klimat zamieszkania dla ludzi młodych, rodzin z 

dziećmi, 

 niski wskaźnik stopnia informatyzacji na poziomie szkół mierzony przeciętną liczbą uczniów  

przypadających na 1 komputer z dostępem do Internetu (choć poprawiony o 100% w roku 2012 

w stosunku do lat wcześniejszych). Średnia niższa od wskaźników dla województwa i kraju, 

 wskaźnik liczby czytelników na 1000 mieszkańców bardzo wysoki dla miasta Supraśl – na 

poziomie najwyższych wskaźników w kraju,  jeden z najniższych w województwie dla obszarów 

wiejskich, zmniejszająca się liczba woluminów i liczba wypożyczeń (zarówno na terenie miasta 

jak i wsi) wskazuje na malejące zapotrzebowanie lub nieatrakcyjną ofertę jednostek. Należałoby 

wzmocnić funkcję zwłaszcza biblioteki miejskiej, dodając do niej nowe zakresy działalności, 

 wysoki w stosunku do średnich dla województwa wskaźnik zabezpieczenia mieszkaniowego w 

Gminie , stopień zwodociągowania i skanalizowania gminy, 

 bliskość dużego ośrodka miejskiego i skomunikowanie komunikacją podmiejską stanowi 

pozytywny czynnik zabezpieczenia potrzeb społecznych mieszkańców. 

 

Podsumowując wskaźniki określające walory miejsca zamieszkania należy podkreślić, że bliskość 

Białegostoku zabezpiecza potrzeby mieszkańców Gminy Supraśl, w zakresie: 

- oferty edukacyjnej, 

- miejsc pracy, 

- specjalistycznej opieki zdrowotnej, która w miejscowości uzdrowiskowej obok Podstawowej  

Opieki Zdrowotnej powinna specjalizować się w profilu leczenia uzdrowiskowego. 

 

Szczegółowej analizie należałoby poddać system oświaty, zwłaszcza poziom zinformatyzowania 

edukacji i innych sfer życia publicznego, a także zabezpieczenie mieszkańców w infrastrukturę 

zapewniająca dobry standard funkcjonowania rodziny: place zabaw, amfiteatr, zintegrowany 

program kulturalny. 
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Na uwagę zasługuje fakt świadomości kulturowej i potrzeba obcowania z kulturą mieszkańców 

Gminy Supraśl, co jest istotnym czynnikiem pogłębiania tożsamości lokalnej, oraz profilowania 

oferty organizacji czasu wolnego w gminie, a także oferty rozwoju turystyki. 

 

 

III.3   DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE  I ROZWÓJ PRZESTRZENNY GMINY 

 

Analizę atrakcyjności przyrodniczej Gminy Supraśl przeprowadzono na podstawie weryfikacji zasobów 

przyrodniczych Gminy oraz wskaźników: 

1) % powierzchni prawnie chronionej, 

2) powierzchni terenów zielonych oraz liczby pomników przyrody na 100 km˛, 

3) % powierzchni lasów, 

4) odsetka mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków, 

5) wysokości nakładów na inwestycje w ochronę środowiska, gospodarkę wodno – kanalizacyjną, 

6) wielkości odpadów komunalnych na 1 mieszkańca. 

 

DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE GMINY SUPRAŚL: 

 PUSZCZA KNYSZYŃSKA wraz z Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej ochrona 

terenów leśnych i dolin rzecznych wyróżniających się wysoką wartością przyrodniczą i 

krajobrazową, stworzenie warunków do prowadzenia działalności naukowej, dydaktycznej, 

rozwijanie  turystyki kwalifikowanej i wypoczynku)– analiza zasobów  do rozwoju funkcji 

turystycznych i rekreacyjnych – punkt II.2 strategii, 

 REZERWATY PRZYRODY: Jałówka (dolina i wysoczyzna morenowa), Surażkowo (torfowiska), 

Budzisk (lasy grądowe, torf, bagna), Las Cieliczański (rozmaicona rzeźba terenu), Woronicze 

(torf, lasy łęgowe), Krasne (starodrzew sosnowy), Krzemienne Góry (Wzniesienia), 

 43 POMNIKI PRZYRODY, 

 zasoby wodne:  RZEKA SUPRAŚL, dopływy (Sokołda, Płoska, Cieliczanka, Pilnica), wody 

podziemne, 

 ARBORETUM W KOPNEJ GÓRZE  im. Powstańców 1863 r.– ogród dendrologiczny w Kopnej 

Górze, na obszarze którego zgromadzono ponad 500 gatunków drzew i krzewów. Obejmuje 

placówkę dydaktyczną z 8 miejscami noclegowymi i 26 – hektarowy park,  
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 koncepcja Leśnego  Parku Uzdrowiskowego , realizowana we współpracy Gminy Supraśl  i 

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Nadleśnictwem Supraśl, Starostwem Powiatowym w 

Białymstoku i Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej. 

Realizacja przedsięwzięcia obejmuje stworzenie unikalnego leśnego kompleksu uzdrowiskowego w 

strefie ochronnej „A”, w tym: 

      - tras spacerowych wyposażonych w specjalistyczną infrastrukturę, 

      - ścieżek do ćwiczeń nordic – walking, 

      - infrastruktury kinezyterapii, 

      - infrastruktury towarzyszącej: ławeczek, parkingów, obiektów gastronomicznych, 

      - inhalatorni olejków leśnych, 

      - infrastruktury zagospodarowania czasu wolnego dzieci: placów zabaw, torów przeszkód, parku  

        linowego, etc. 

  Koncepcja powstaje pod nadzorem zespołu eksperckiego powołanego przez Gminę Supraśl. 

 

NATURALNE ZASOBY UZDROWISKOWE 

złoże PODSOKOŁDA 

Kopalina główna TORF LECZNICZY 

Przeznaczenie BALNEOLOGIA 

Zastosowanie W profilaktyce leczniczej 

 

 

Wysokie walory przyrodnicze gminy Supraśl, oraz unikalne zasoby cennych gatunków fauny i flory, 

zwłaszcza na obszarze i w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej  

zobowiązują samorząd lokalny, mieszkańców Gminy oraz inwestorów do szczególnego przestrzegania 

zasad ochrony środowiska, w tym obowiązujących form prawnych. 

Szczególne przepisy określone dla Parku Krajobrazowego zakazują: 

 lokalizowania nowych i rozbudowy istniejących zakładów przemysłowych oraz innych inwestycji, 

które powodują zanieczyszczenie wody, powietrza i gleby, stanowiących źródło nadmiernego 

hałasu, naruszających stosunki wodne oraz zniekształcających walory przyrodnicze i 

krajobrazowe, 

 budowania nowych linii komunikacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym oraz utwardzanie dróg 

asfaltem i betonem, z wyjątkiem istniejących dróg tranzytowych, 

 stosowania  środków chemicznych ochrony roślin o wysokiej toksyczności i długim okresie 

karencji na terenach leśnych i rolnych, 
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 wykonywania prac hydrotechnicznych naruszających średnioroczny przepływ wód w rzece 

Supraśl. 

 

Samorząd lokalny Gminy Supraśl, skutecznie wdraża programy proekologiczne, w tym: 

- program usuwania azbestu, 

- system segregacji odpadów, 

- program dofinansowania montażu instalacji solarnych, pn. „Eko-logiczny Supraśl- Montaż Systemów  

Solarnych w Gminie Supraśl”. 

Monitoruje również działalności gospodarcze lokowane na obszarze gminy, pod kątem wpływu na 

środowisko przyrodnicze. 

 

Działania te wymagają kontynuowania i intensyfikacji w kolejnych latach planowania strategicznego. 

Analizę atrakcyjności przyrodniczej Gminy Supraśl przeprowadzono na podstawie weryfikacji zasobów 

przyrodniczych Gminy oraz wskaźników: 

1) % powierzchni prawnie chronionej, 

2) powierzchni terenów zielonych oraz liczby pomników przyrody na 100 km˛, 

3) % powierzchni lasów, 

4) odsetka mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków, 

5) wysokości nakładów na inwestycje w ochronę środowiska, gospodarkę wodno – kanalizacyjną, 

wielkości odpadów komunalnych na 1 mieszkańca 

 

WNIOSKI ZE WSKAŹNIKOWEJ  ANALIZY ATRAKCYJNOŚCI PRZYRODNICZEJ GMINY 

SUPRAŚL 

- wysoka atrakcyjność przyrodnicza mierzona wskaźnikiem procentowym powierzchni prawnie 

chronionej, oraz powierzchni lasów, wskaźnikiem powierzchni terenów zielonych na 100 km2, 

- wskaźnik dbałości o zachowanie środowiska naturalnego (nakłady gminy na ochronę środowiska, w tym 

budowę  infrastruktury kanalizacyjnej, wodociągowej, wielkość odpadów komunalnych na 1 mieszkańca)  

relatywnie niski do 2012 roku. Wzrost wartości wskaźnika za 2013 rok. Prognozowany znaczny wzrost 

wskaźnika w kolejnych latach dzięki realizacji inwestycji środowiskowych (zgodnie z planami 

inwestycyjnymi gminy na 2014 rok i prognozami inwestycyjnymi Zintegrowanego Obszaru  

Terytorialnego, 

- wysoka atrakcyjność przyrodolecznicza miejscowości uzdrowiskowej i wyjątkowe bogactwo 

przyrodniczo – krajobrazowe Puszczy Knyszyńskiej stanowią główny potencjał rozwoju lokalnego. 
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Układ funkcjonalno - przestrzenny Gminy Supraśl 

W uchwalonym przez Radę Miasta i Gminy w dniu 14 czerwca 1998 roku Studium Uwarunkowań i 

Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Supraśl przyjęto podział terenu Gminy na jednostki 

krajobrazowe, stanowiące bazę dla wydzielenia stref o różnych celach gospodarki przestrzennej. Są to: 

A - Obszar krajobrazu leśnego - puszczańskiego 

B - Obszar krajobrazu dolin rzecznych   

C - Obszar krajobrazowy miasta Supraśl 

D - Obszary krajobrazu puszczańskich wsi 

E - Obszar o krajobrazie mozaikowym rolno - leśno - osadniczym w strefie podmiejskiej  

F - Obszar krajobrazu podmiejskiego - urbanizacyjnego. 

G - Obszar krajobrazu rolno - ogrodniczego. 

H - Obszar krajobrazu stawowo - rolnego kompleksu Stawów Dojlidzkich. 

 

          Szczegółowy opis stref przestrzennych oraz założenia do kreowania lokalnej polityki przestrzennej 

zawiera Studium uwarunkowań oraz aktualizowana Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Supraśl do 2010 

roku. 

 

III.4. POTENCJAŁ GOSPODARCZY 

 

Analizę potencjału gospodarczego  Gminy Supraśl przeprowadzono na podstawie badania 

wskaźnikowego: 

1) struktury gospodarki  mierzonej odsetkiem osób zatrudnionych w sektorze usług rynkowych, 

2) poziomu przedsiębiorczości określonego na podstawie liczby podmiotów gospodarczych 

zatrudnionych w systemie REGON na 1 tysiąc mieszkańców, liczby firm zarejestrowanych w sektorze 

usług rynkowych w stosunku do liczby podmiotów ogółem, liczby osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą na 1 tysiąc mieszkańców w wieku produkcyjnym 

 

Tabela nr 6. Przedsiębiorczość w Gminie Supraśl 

PODMIOTY  SYSTEMU REGON 

 Supraśl miasto SUPRAŚL GMINA 

 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

sektor publiczny 21 21 28 22 18 10 28 
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sektor prywatny - 
osoby fizyczne 

prowadzące 
działalność 

gospodarczą 

298 309 325 335 428 776 832 900 956 1628 

dynamika przyrostu 
jednoosobowych 

działalności 
gospodarczych 

12,42% 23,20% 

sektor prywatny - 
spółki handlowe 

16 19 20 22 25 61 60 70 76 112 

sektor prywatny - 
spółki handlowe z 
udziałem kapitału 

zagranicznego 

3 4 5 5 5 5 6 8 9 13 

sektor prywatny - 
spółdzielnie 

0 2 

źródło danych: GUS 

 

Zgodnie z danymi udostępnionymi w Bazie Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego 

(www.stat.gov.pl), na koniec 2014  roku na obszarze Gminy Supraśl zarejestrowanych było 1628 firm 

prowadzonych przez osoby fizyczne. Na przestrzeni ostatnich 3 lat znacznie większą dynamikę 

wzrostu działalności przedsiębiorczych wykazują obszary wiejskie (bezpośrednio przylegające do 

miasta  Białystok) – liczba  osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i zamieszkałych 

na obszarze gminy wzrosła o 23%, podczas gdy w mieście Supraśl o 12%. 

 

Wzrasta również liczba podmiotów gospodarczych o charakterze spółek zarejestrowanych w systemie 

KRP. Wskaźnik dynamiki przyrostu spółek handlowych w ostatnich 3 latach – 27%,  jest znacznie 

wyższy  niż średnie statystyczna dla powiatu  białostockiego. 

 

 

LOKALNY RYNEK PRACY 

 

Analiza lokalnego rynku  została przeprowadzona na podstawie danych o liczbie bezrobotnych i 

strukturze bezrobocia udostępnianych przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku: 

     -  na 31 grudnia 2012, 

     -  na 31 grudnia 2013, 

     -  na 30 czerwca 2014 roku. 

 

Tabela nr 7 Zmiany liczby  bezrobotnych w gminie Supraśl  latach 2012 – 2014 
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liczba bezrobotnych 

ogółem 
w tym kobiety 

Procentowy 
Udział kobiet w ogóle 

bezrobotnych 

2012 

Miasto Supraśl 314 115 
40,31% 

Gmina Supraśl 517 220 

2013 

Miasto Supraśl 307 118 
41,51% 

Gmina Supraśl 512 222 

2014 

Miasto Supraśl 274 108 
40,67% 

Gmina Supraśl 476 197 

źródło danych: PUP Białystok 

 

Stopa bezrobocia obliczana jest na poziomie powiatu i wynosiła w poszczególnych latach: 

- 2012 – 18,2% (średnia dla województwa podlaskiego – 14,6%, w kraju – 13,4%), 

- 2013 – 18,6% (średnia dla województwa podlaskiego – 15,1%, w kraju – 13,7%), 

- 2014 – 17,4% (średnia dla województwa podlaskiego – 13,6%, w kraju – 12,0%). 

Spadek stopy bezrobocia w 2014 roku w części wynika z ogólnej tendencji wahań poziomu bezrobocia, 

które rośnie w końcu roku. Niemniej w porównaniu do danych z połowy oku w latach 2012 i 2013 liczba 

osób bezrobotnych uległa nieznacznemu zmniejszeniu. 

Cechy charakteryzujące strukturę bezrobocia w powiecie ziemskim białostockim: 

 kobiety zarejestrowane w urzędzie pracy to w znacznej mierze osoby posiadające doświadczenie 

zawodowe (wcześniej pracowało 80% zarejestrowanych kobiet), 

 3% nowo rejestrowanych bezrobotnych, to osoby które tracą pracę z przyczyn nie zależących od 

pracownika, 

 osoby do 25 roku życia stanowią 13% ogółu bezrobotnych. Wskaźnik udziału młodocianych 

bezrobotnych w ogólnej licznie osób pozostających bez pracy stopniowo maleje na przestrzeni    

ostatnich 3 lat, 

 63% bezrobotnych to osoby długotrwale pozostające bez pracy, tj. nie posiadające zatrudnienia 

przez co najmniej 12 miesięcy w  przeciągu ostatnich 2 lat. Wskaźnik długotrwale bezrobotnych 

rośnie, pomimo stosowania zróżnicowanych instrumentów reintegracji zawodowej. Osoby, które 

długotrwale  nie mogą znaleźć pracy coraz rzadziej wracają na rynek pracy, 



46 

 

 wskaźnik osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia wynosi 28% ogółu bezrobotnych i utrzymuje 

się na bardzo wysokim poziomie,  

 prawo do zasiłku posiada około 10% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych, 

 aż 29% ogółu bezrobotnych nie posiada żadnych kwalifikacji zawodowych, a 27% osób 

bezrobotnych nie posiada żadnego doświadczenia zawodowego. 

 

Instrumenty reintegracji zawodowej realizowane na rzecz bezrobotnych mieszkańców powiatu 

białostockiego: 

1) staże zawodowe, prace interwencyjne, roboty publiczne, 

2) jednorazowe dotacje inwestycyjne na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

3) refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy, pracodawcom zatrudniającym 

osoby bezrobotne,  

4) prace społecznie użyteczne, 

5) zatrudnienie wspierane, 

6) refundacja składek ZUS spółdzielniom socjalnym, 

7) szkolenia osób bezrobotnych, 

8)  pośrednictwo pracy. 

 

WNIOSKI Z ANALIZY POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO  GMINY SUPRAŚL 

 

- relatywnie duża liczba funkcjonujących podmiotów gospodarczych, zwłaszcza rosnący wskaźnik 

przedsiębiorczości na obszarach wiejskich (oddziaływanie miasta Białystok),  

- niewielki odsetek spółek prawa handlowego niemniej wskaźnik przyrostu nowych firm coraz bardziej 

dynamiczny,  

- relatywnie niewielka liczba osób pracujących na obszarze Gminy  (wg miejsc pracy na terenie gminy) w 

stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym (charakterystyczne przy bliskości dużego miasta), 

świadczy o rozwijającej się funkcji sypialnianej  Gminy Supraśl, dla której Białystok jest głównym źródłem 

zatrudnienia mieszkańców, 

- relatywnie niski wskaźnik przedsiębiorczości mieszkańców w działach 79 (obsługa ruchu turystycznego), 

93 (działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna), 85.1 (ochrona zdrowia) klasyfikacji PKD, 

może świadczyć o niewykorzystaniu potencjału turystycznego gminy do rozwoju przedsiębiorczości, 

- poziom innowacyjności gospodarki na poziomie lokalnym, mierzony udziałem podmiotów 

zarejestrowanych w sektorze usług rynkowych do liczby podmiotów ogółem relatywnie niski, ale z dużym 
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potencjałem rozwoju dzięki prognozom dyfuzji innowacji z Białegostoku w ramach realizacji Strategii 

Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku i strategii Białostockiego Obszaru Terytorialnego, 

- liczba osób bezrobotnych na stałym poziomie, relatywnie wysoki udział osób długotrwale bezrobotnych 

i po 50 roku życia w ogólnej liczbie bezrobotnych, 

-  wysoki wskaźnik długotrwałego bezrobocia  wśród osób, które posiadają kwalifikacje i doświadczenie  

zawodowe, 

- znaczny udział osób nie posiadających żadnych kwalifikacji zawodowych w ogólniej liczbie 

Bezrobotnych, 

- podstawowe wskaźniki struktury bezrobocia potwierdzają, że grupami wymagającymi interwencji i 

stosowania nowoczesnych instrumentów reintegracji zawodowej są: osoby w  wieku 50+, osoby 

długotrwale bezrobotne, osoby nie posiadające kwalifikacji zawodowych. 

 

 

III.5 TURYSTYKA 

 

Szczegółowa analiza niezwykłego potencjału turystycznego Gminy Supraśl została  przedstawiona w 

odrębnej  Strategii Tematycznej:  STRATEGII  ROZWOJU TURYSTYKI GMINY UZDROWISKOWEJ 

SUPRAŚL na  lata  2014 – 2020, w której wykazano  najważniejsze zasoby, potencjał i kierunki rozwoju 

gminy jako uzdrowiska i rozpoznawalnej marki turystycznej. 

Zasoby do rozwoju funkcji turystycznych Gminy Supraśl określono na podstawie analizy  dostępności 

podstawowej bazy turystycznej: 

 bazy noclegowej,  

 bazy gastronomicznej, 

 różnorodności i dostępności infrastruktury okołoturystycznej istotnie wpływającej na atrakcyjność 

oferty Turystycznej 

  analizy statystycznej  wykorzystania bazy noclegowej w Gminie Supraśl i porównania  

wskaźników do danych statystycznych dla powiatu i województwa,  

 stopnia identyfikowalności marki turystycznej „Supraśl” i marki „Uzdrowisko Supraśl”. 

Zgodnie z danymi statystycznymi, ofertą usługową Podmiotów świadczących usługi turystyczne, na 

obszarze Gminy dostępnych jest ponad 700 miejsc noclegowych w obiektach o wysokim standardzie 

obsługi i rozwiniętą funkcją uzdrowiskową i spa, w pensjonatach i kwaterach turystycznych prowadzonych 

przez osoby prywatne. 

Ocena standardu usług noclegowych w Supraślu: 
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1) W ofercie noclegowej Supraśla przeważają małe obiekty o ograniczonej dostępności miejsc 

noclegowych, o średnim standardzie , doskonałe do organizacji wypoczynku rodzinnego, 

2) W ostatnich latach otwarte zostały 2 obiekty hotelarskie z ofertą 130 miejsc noclegowych 

wysokiego standardu i rozbudowaną  infrastrukturą towarzyszącą , co znacznie podniosło 

atrakcyjność turystyczną  Gminy, 

3) Potencjał: rozwijające się w ostatnich latach oferty o podwyższonym standardzie ze strefą 

welness and spa, które przy wzmocnieniu funkcji uzdrowiskowych Supraśla wykazują 

potencjał i gotowość przekształcenia w ośrodki sanatoryjne, 

4) Istnieje potrzeba  budowy nowego zakładu przyrodoleczniczego  z profesjonalnym 

zapleczem ambulatoryjnym, bazą noclegową wysokiego standardu, centrum 

rehabilitacyjnym, 

5) Potrzeba utworzenia scentralizowanej informacji turystycznej, wspólnej bazy ofertowej, 

systemu internetowego  zamawiania noclegów. 

 

WNIOSKI Z  ANALIZY POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO: 

Gmina Supraśl posiada unikatowe zasoby naturalne i kulturowe, wyznaczające  jej szczególny potencjał  

do rozwoju znaczącego centrum  turystycznego,  rekreacyjnego,  a także uzdrowiskowego na Podlasiu. 

Do obszarów problemowych, wymagających  interwencji inwestycyjnej ,  organizacyjnej  i nasilonych 

działań promocyjnych należą: 

- niedostateczna skłonność turystów do odwiedzania Supraśla jako miejsca turystycznego   i 

uzdrowiskowego, przy relatywnie dużej dostępności miejsc noclegowych, 

- niezadowalający poziom wykorzystania potencjału noclegowego (obłożenie średnioroczne na poziomie 

30%), 

- niedostateczna polityka promocyjna i brak komercyjnych ofert turystycznych dostępnych w 

zorganizowanej sieci sprzedaży ofert turystycznych, 

- niedostateczny poziom zintegrowania ofert /produktów turystycznych, 

- konieczność zacieśnienia współpracy i kooperacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi kreującymi 

produkty turystyczne, samorządem lokalnym określającym politykę rozwoju gminy, oraz organizacjami 

społecznościowymi tworzącymi ofertę kulturalną i kreującymi tożsamość Supraśla. 

- brak zaplecza osobowego (kadr)  do rozwijania komercyjnej oferty turystycznej – konieczność 

budowania zaplecza kadrowego dla rozwoju turystyki i funkcji uzdrowiskowych Supraśla. 

 

 



49 

 

 

 

IV. OBSZARY STRATEGICZNE ROZWOJU MIASTA I GMINY SUPRAŚL 

 

IV.1 WNIOSKI Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

 

Konsultacje społeczne założeń do Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy Supraśl były inicjatywą samorządu 

lokalnego. Zaproszono na nie wszystkich mieszkańców poszczególnych sołectw, przedstawicieli 

organizacji pozarządowych, publicznych, sektor biznesu oraz lokalnych liderów. Realizowane były z 

udziałem przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Supraślu. 

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w większości miejscowości Gminy Supraśl, w formie 

spotkań konsultacyjnych, podczas których: 

- zaprezentowana została opracowana strategia rozwoju turystyki gminy uzdrowiskowej Supraśl, 

- przedstawiono  wyniki diagnozy potencjału społeczno – ekonomicznego Gminy Supraśl, dokonanej na 

podstawie dostępnych danych statystycznych, 

- dokonano analizy najpilniejszych potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców wraz z  analizą możliwości 

ich realizacji pod względem instytucjonalnym i źródeł finansowania, 

- określono priorytetowe przedsięwzięcia inwestycyjne i społeczne. 

Wyniki konsultacji społecznych prezentuje poniższa tabela: 

Miejsce i data 
spotkania 

konsultacyjnego 

Zgłoszone 
problemy/potrzeby w 

obszarze infrastruktury 
komunikacyjnej 

Zgłoszone 
problemy/potrzeb

y w obszarze 
infrastruktury 
społecznej / 

środowiskowej 

Zgłoszone 
problemy/potrzeby 

w obszarze 
infrastruktury 
turystycznej  i 
rekreacyjnej 

Zgłoszone 
problemy/potrz

eby w 
obszarach nie 
wymienionych 

wcześniej 
SOWLANY 
28.08.2014 

 Problem komunikacji 
miejskiej – zbyt mało kursów 
BKM, zgłoszono wniosek 
przedłużenia linii 111 o 
Sowlany, 

 Budowa oświetlenia 
publicznego 

 Inwestycje w infrastrukturę 
dróg gminnych (wg hierarchii 
ważności – Łąkowa, 
Wiatrakowa, Alejkowa, 
Ułańska, Ładna, pozostałe) 

Budowa nowych 
odcinków sieci 
kanalizacyjnej 

Utworzenie ścieżki 
rowerowej przez 
Sowlany 
Zagospodarowanie 
„góry popiołowej” 
na cele rekreacyjne – 
budowa  punkt u 
obserwacyjnego, 
punktu widokowego, 
teren rekreacyjny dla 
mieszkańców, 
wykonanie stoku 
narciarskiego 
Budowa bazy 
noclegowej w 
Sowlanach 

 

Wprowadzenie w 
celach 

strategicznych 
inwestowania 
zgodnego z 

polityką ochrony 
środowiska 

naturalnego, 
zakazującego m 
innymi lokowania 
wysypisk śmieci, 
miejsc na terenie 

gminy Supraśl 
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OGRODNICZKI  
27.08.2014 

Inwestycje w infrastrukturę 
dróg gminnych (wg 
hierarchii ważności – 
Zagórna, Graniczna, 
Elektryczna, Leśna, 
Sosnowa, pozostałe) 

Brak wystarczającej 
Brak zaplecza 
sportowego przy 
szkole w 
Ogrodniczkach 
 

 

Zagospodarowanie 
turystyczne terenu i 
infrastruktury „starej 
żwirowni” 
Utworzenie oferty 
noclegowo – 
turystycznej, Utworzenie 
punktu informacji 
turystycznej 
Brak zagospodarowania 
kąpieliska i ścieżki 
rowerowej 
Budowa parkingu dla 
camperów 
Utworzenie leśnych tras 
spacerowych 

Aktywizacja 
przedsiębiorcza: 

utworzenie wsi 
tematycznej  

SOBOLEWO  
10.09.2014 

Inwestycje w infrastrukturę 
dróg gminnych (wg 
hierarchii ważności – 
Ogrodowa, Rybacka, 
Spacerowa, Ogrodowa, Miła, 
pozostałe) 

Upowszechnienie 
funkcjonalności 
kolektorów 
słonecznych 
Zwiększenie 
środków na 
utrzymanie boisk 
sportowego przy ZS 
Utworzenie 
przedszkola 
samorządowego 

(-) Zniesienie 
podziału 
administracyjneg
o Sobolewa i 
Kolonii Sobolewa 

KARAKULE 
11.09.2014 

Budowa dróg 

 Budowa oświetlenia 
publicznego 
 

Budowa nowego 
boiska 
Rozbudowa szkoły 
w Ogrodniczkach 

 Oferta 
integracyjna, 
rekreacyjna dla 
osób starszych - 
Senioriada 

CIASNE 
12.09.2014 

Budowa dróg 
Budowa oświetlenia 
publicznego 
Budowa pętli autobusowej 

 Budowa placów 
zabaw dla dzieci 
Budowa siłowni 
zewnętrznych 

Aktywizacja 
przedsiębiorc
za: utworzenie 
wsi 
tematycznej 
„Grzybowa 
wieś” 

GRABÓWKA 
(18.09.2014) 

Budowa dróg  i pozostałej 
infrastruktury technicznej . 
Wskazano na konieczność 
poprawy stanu infrastruktury 
drogowej  w całym rejonie 
Grabówki na osiedlach 
mieszkaniowych (ul. 
Oliwkowa, Prosta, Graniczna, 
Szosa Supraska, Mahoniowa, 
bukowa, Malinowa, 
Leszczynowa, Mniszkowa, 
Orzechowa, Jodłowa, 
Klonowa, Graniczna) – 
podczas spotkania nie została 
wykonana hierarchizacja 
ważności inwestowania 

  Nastawienie na 
współpracę z  
Białorusią 

ZAŚCIANKI 
1909.2014 

Budowa dróg (ul. Górka 
Tomka, Jacka Soplicy, 
Usługowa, Pana Tadeusza, 
Szlachecka, Bałtycka, Tadeusza 
Rejtana, Morska,  

Budowa 
oczyszczalni 
ścieków 
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Polna, Dolna, Ziemiańska) – 
podczas spotkania nie została 
wykonana hierarchizacja 
ważności inwestowania 
Montaż luster drogowych 

HENRYKOWO 
22.09.2014 

Budowa drogi i ulic: Opałowa, 
Jubilerska, Granitowa, Rubinowa 
Budowa oświetlenia 
publicznego 

Doposażenie placu 
zabaw przy 
świetlicy 

Budowa siłowni 
zewnętrznej 

 

KOLONIA 
SOBOLEWO 
23.09.2014 

Budowa oświetlenia 
publicznego 
Remont ulic: Tygrysia, Borsucza, 
Niedźwiedzia, Wiewiórcza, 
Zajęcza, Wilcza, Szpacza, 
Sokola, Żubrów - podczas 
spotkania nie została wykonana 
hierarchizacja ważności 
inwestowania 

Budowa kanalizacji 
sanitarnej i 
wodociągowej 
 

  

SURAŻKOWO 
ŁAŹNIE 

SOKOŁDA 
24.09.2014 

Budowa dróg 
Budowa chodników 
Budowa oświetlenia ulicznego 

Remont starej 
świetlicy 
Założenie internetu 
szerokopasmowego 
Zmiana lokalizacji 
przystanków na 
dogodniejsze 
realizacje 
 
 

  

KOLONIA 
ZAŚCIANKI 
25.09.2014 

Remont chodników (ul. 
Pogodna i Sosn owa), 
Budowa oświetlenia 
ulicznego 
Budowa dróg ( Dolna, 
Graniczna, Grecka, Tomka, 
Sosnowa, Afrykańska) - 
podczas spotkania nie 
została wykonana 
hierarchizacja ważności 
inwestowania 
Problem komunikacji 
miejskiej – uruchomienie 
dodatkowego kursu 

Obniżenie kosztów 
wody i kanalizacji 

  

KOLONIA 
GRABÓWKA 
(26.09.2014) 

Budowa dróg ( Mokra, 
Sadowa, Wąska, Prosta, 
Różana) - podczas spotkania 
nie została wykonana 
hierarchizacja ważności 
inwestowania 
Komunikacja miejska– 
wprowadzenie pierwszej 
strefy komunikowania 

   

Supraśl 
(29.09.2014) 

Budowa dróg (ul. Zielona, 
sięgacz na ul. Nowy Świat) i 
ulic (Kodeksu Supraskiego, 
Kościelna, Lewitówka) 
Budowa ronda przy zbiegu 
ulic  Nowy Świat, 
Piłsudskiego, Al. 
Niepodległości 
Budowa parkingu – ul. 
Słowackiego 

 
Kanalizacja – 
osiedle Brzozówka 
Remont stadionu 
miejskiego – 
stworzenie 
miejskiego ośrodka 
sportu i rekreacji 
Budowa lodowiska 
miejskiego w  

Utrzymanie 
zabytkowego 
charakteru ulicy 
Kościelnej (fragmenty 
bruku wzorem ulicy 3 
Maja) 
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amach programu 
MS „Białe orliki” 
Budowa boiska 
szkolnego przy 
Zespole Szkół w 
Supraślu 
 

źródło: protokoły ze spotkań Urzędu Miejskiego w Supraślu 

 

Z powyższych zestawień wynika, że najważniejszym obszarem problemowym dla mieszkańców Gminy 

Supraśl są drogi i infrastruktura towarzysząca (chodniki, oświetlenie, rondo). Konieczność 

doinwestowania tego obszaru gospodarki komunalnej zgłaszają mieszkańcy wszystkich miejscowości 

wiejskich. Część miejscowości, zdaniem mieszkańców wymaga uregulowania systemu komunikacji 

miejskiej.  

Niezbędność  budowy nowej sieci kanalizacyjnej została zgłoszona  przez mieszkańców Sowlan, 

Zaścianków, Kolonii Sobolewo i Supraśla. Mieszkańcy Kolonii Zaścianki natomiast wnioskują o obniżenie 

cen wody i kanalizacji, co może być trudnym do spełnienia postulatem przy rosnącej infrastrukturze 

wodno – kanalizacyjnej  (każda nowa inwestycja zwiększa koszty własne poprzez m. in. nakłady 

amortyzacyjne). 

Mieszkańcy większości miejscowości postulują o budowę/ remonty nowych boisk sportowych, hal , siłowni 

zewnętrznych, placów zabaw. Niedoinwestowanie w infrastrukturę szkolną wykazują mieszkańcy 

Ogrodniczek. Zgłaszane obszary rozwojowe to również: budowa przedszkola, budowa schroniska dla 

zwierząt, remont świetlicy, realizacja projektu wykorzystania energii słonecznej. 

Potrzebę rozwoju infrastruktury turystycznej  wskazali mieszkańcy Sowlan, Ogrodniczek, Karakul i 

Supraśla. Planowane jest także utworzenie dwóch wsi tematycznych: w Ogrodniczkach i Ciasnem, a 

także zgłoszona potrzeba kreowania oferty spędzania czasu wolnego dla seniorów (Karakule). Powyższe 

potrzeby stanowią punkt wyjścia do opracowania analizy SWOT i obszarów strategicznych w planie 

inwestycyjnym gminy. 

 

IV.2      ANALIZA  SWOT 

 Analiza SWOT jest narzędziem diagnozującym obszar strategiczny pod kątem zasobów, elementów 

przewagi konkurencyjnej, obszarów problemowych wymagających interwencji i doinwestowania, 

uwarunkowań zewnętrznych sprzyjających rozwojowi i tych, które mogą być zagrożeniem realizacji 

działań strategicznych. 

Analizy SWOT strategii rozwoju turystyki gminy Supraśl dokonano w oparciu o: 

- zasoby kulturowe,  przyrodnicze i gospodarcze Gminy, 
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- wyodrębnione strefy funkcjonalne Gminy i ich potencjał, 

- wnioski z diagnozy społeczno -  gospodarczej gminy, a także zdiagnozowane obszary problemowe  

 

ANALIZA SWOT 

CZYNNIKI WEWNĘTRZNE 

MOCNE STRONY 

Środowisko naturalne: Puszcza Knyszyńska,  czysta woda, gleba, powietrze o wartościach 

przyrodoleczniczych, złoża borowiny, bogactwo fauny i flory, w tym występowanie wielu gatunków 

chronionych i rzadkich 

Unikalne tradycje i świadomość roli kulturotwórczej mieszkańców, wysoki stopień nasycenia 

różnorodnością zabytków 

Rozwijające się indywidualne budownictwo mieszkaniowe, 

Przyjazny klimat i warunki ekonomiczne do rozwoju przedsiębiorczości 

Dostępność terenów inwestycyjnych do rozwoju oferty turystycznej, rekreacyjnej, uzdrowiskowej 

Zintegrowanie Supraśla z obszarem funkcjonalnym Białegostoku 

Położenie na obszarze transgranicznym 

Baza do rozwoju turystyki i funkcji uzdrowiskowej Gminy: baza hotelowa, infrastruktura turystyczna i 

uzdrowiskowa 

Wyposażenie w podstawową infrastrukturę wodociągową, kanalizacyjną i sanitarną 

Rosnąca aktywność społeczna mieszkańców 

Stabilna sytuacja finansowa budżetu gminy Supraśl 

Dodatnia migracja i dodatni przyrost naturalny 

SŁABE STRONY 

Zły stan i niedoinwestowanie w infrastrukturę dróg wewnętrznych, w tym oświetlenia ulicznego, 

chodników 

Niedostateczna sieć wewnątrz - gminnych połączeń komunikacyjnych, 

1. Zły stan części bazy sportowej, nie zabezpieczone potrzeby mieszkańców w zakresie infrastruktury 

sportowej i rekreacyjnej na wsi 

2. Konieczność doinwestowania w infrastrukturę wodociągowo - kanalizacyjną 

3. Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura turystyczno – rekreacyjna 

4. Brak markowych produktów turystycznych, gotowych do sprzedaży w formie spakietyzowanie 

5. Przestarzały stan części bazy hotelarsko – gastronomicznej, nieadekwatny do oczekiwań klientów 

6. Brak ukierunkowania oferty turystyczno – uzdrowiskowej  
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7. Brak zintegrowanego systemu promocji, wzajemnej sprzedaży i dystrybucji ofert turystycznych na 

zewnątrz 

8. Brak spójnego znakowania zabytków, atrakcji turystycznych, obiektów cennych 

Utrzymujący się poziom bezrobocia i  wysoki odsetek mieszkańców  wymagających pomocy społecznej 

Brak oferty spędzania czasu wolnego dla seniorów 

Słabo wykształcona aktywność społeczna 

 

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE 

 

SZANSE ROZWOJOWE 

Położenie geograficzne Gminy 

Bliskość granicy wschodniej i  rozwój obszarów położonych przy trasie tranzytowej do Bobrownik 

Rozwój aglomeracyjnej roli Białegostoku i funkcji obsługowej Gminy Supraśl  jako miejsca 

zamieszkania, a także jako ośrodka rekreacyjnego, przyrodoleczniczego dla miasta Białystok 

Wzrastająca aktywność przedsiębiorcza  

Różnorodność funkcji Gminy: od turystyki do lokalizacji działalności produkcyjnej i usługowej, 

Położenie na obszarze cennym przyrodniczo -  na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy 

Knyszyńskiej, 

Wzrost koniunktury gospodarczej w Polsce i świecie 

Rozwój turystyki krajowej i zagranicznej, 

Przejęcie przez Gminę funkcji ośrodka szkoleniowo – konferencyjnego dla Województwa Podlaskiego 

Szansa znacznej absorpcji funduszy zewnętrznych na rozwój infrastruktury uzdrowiskowej i 

turystycznej 

Zainteresowanie inwestorów prowadzeniem działalności gospodarczej w obszarze turystyki , w tym 

turystyki zdrowotnej, a także ochrony zdrowia, na obszarze Gminy Supraśl 

Wzrost poziomu zamożności społeczeństwa 

Moda na zdrowy styl życia 

Rozwój systemu kontraktacji usług medycznych w obszarze lecznictwa uzdrowiskowego 

Wykreowanie MODY NA PODLASIE, wykreowanie MODY NA SUPRAŚL. 

 

ZAGROŻENIA 

Niedostateczna aktywność samorządu lokalnego, firm, instytucji publicznych i organizacji 

pozarządowych w absorpcji funduszy zewnętrznych na rozwój 

Ograniczenia ekologiczne dla rozwoju przedsiębiorczości, 

Częste zmiany w przepisach podatkowych i prawnych, wpływające na poziom przedsiębiorczości 

Stagnacja wymiany z rynkami wschodnimi, 
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Gospodarcza i turystyczno – uzdrowiskowa konkurencja sąsiadujących, położonych w  niedalekiej 

odległości gmin 

Brak środków finansowych na kulturę 

Brak kontraktacji usług uzdrowiskowych (sanatoryjnych) 

 

 

IV.3   WIZJA ROZWOJU GMINY SUPRAŚL 

 

Wyjściową dookreślenia  wizji rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Supraśl  stanowią wnioski z 

diagnozy zasobów oraz uwarunkowań społeczno – ekonomicznych.  

Określa ona przesłanie rozwoju gospodarczego i społecznego Gminy, oraz budowania dobrobytu jej 

mieszkańców. 

Wizja stanowi odczucie możliwe do osiągniecia przy wysokim poziomie atrakcyjności gminy jako miejsca 

zamieszkania, ośrodka wyjątkowej wartości przyrodniczej oraz  przyrodoleczniczej, ośrodka aktywności 

gospodarczej, rozwiniętych usług czasu wolnego a także wyprofilowania działalności preferowanych do 

rozwoju lokalnego działalności gospodarczych. 

 

Wizja Gminy Supraśl prowadzi do określenia głównych kierunków strategicznych rozwoju Gminy na 

najbliższe lata: 

1. Wykreowanie gminy jako ważnego, dobrze  skomunikowanego i atrakcyjnego inwestycyjnie  

            ośrodka  aktywności przedsiębiorczej. 

2. Wykorzystanie różnorodności funkcjonalnej Gminy Supraśl, złożonej z obszaru wysokiej 

atrakcyjności zamieszkania i  inwestowania, oraz  obszaru wysokiej atrakcyjności turystycznej i 

uzdrowiskowej, do działań służących rozwojowi całej gminy. 

3. Umacnianie wizerunku gminy jako atrakcyjnego miejsca zamieszkania. 

4. Wykreowanie Gminy jako znanego ośrodka wypoczynkowego,  z wyspecjalizowanymi usługami 

uzdrowiskowymi,   zdrowotnymi, ofertą spa, szeroko rozwiniętymi usługami  okołoturystycznymi, 

zwłaszcza rekreacyjnymi opartymi  o zasoby Parku Uzdrowiskowego i Całej Puszczy 

Knyszyńskiej. 

5. Zintegrowanie zasobów i wdrożenie komercyjnych produktów  turystycznych 

6. Rozwój funkcji kulturalnego centrum Podlasia –   wykorzystanie dziedzictwa wielokulturowego, 

rozwój atrakcyjnej oferty kulturalnej   i rekreacyjnej w formie produktów /pakietów  turystycznych 
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WIZJA ROZWOJU GMINY SUPRAŚL 

 

SUPRAŚL - Funkcjonalna Gmina, budująca spójność zróżnicowanych potencjałów  rozwoju do : 

 Kreowania wysokiej jakości usług komunalnych, powiązań komunikacyjnych i 

administracyjnych, 

 Tworzenia warunków do rozwoju przedsiębiorczości, 

 Rozwoju atrakcyjności gminy jako  miejsca  zamieszkania, 

 Rozwoju kapitału społecznego, 

 Rozwoju funkcji turystycznych i uzdrowiskowych, 

 Rozwoju funkcji usługowych w zakresie ochrony zdrowia, aktywnych form spędzania 

czasu wolnego, 

 Rozwoju kapitału społecznego  Gminy Supraśl, 

 Rozwoju marki SUPRAŚL i MODY NA SUPRAŚL  jako miejsce o wyjątkowej atrakcyjności 

turystycznej, zamieszkania i inwestowania. 

 

 

 

IV.4  CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE. PRIORYTETOWE ZADANIA INWESTYCYJNE. 

 
Obszary strategiczne rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Supraśl, cele strategiczne oraz kierunki 

interwencji  zawarte w niniejszej  strategii są wynikiem: 

- konieczności dostosowania lokalnych planów strategicznych do wytycznych i priorytetów zawartych w 

krajowych i regionalnych dokumentach planistycznych, których ramy zostały opisane w rozdziale 

pierwszym opracowania: Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia  fala 

nowoczesności,  Krajowej Strategii Rozwoju regionalnego 2010 – 2020: regiony, miasta, obszary  

wiejskie; Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020,  Regionalnym Programie 

Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Strategii Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych Białostockiego Obszaru terytorialnego na lata 2014 – 2020, 

- wniosków z analizy potencjału społeczno – gospodarczego gminy, dokonanej w niniejszej strategii, 

- wyników spotkań konsultacyjnych przeprowadzonych z przedstawicielami samorządu, biznesu i 

społeczności lokalnej Gminy Supraśl. 
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Cele strategiczne i operacyjne stanowią kontynuację celów określonych w Strategii Rozwoju Gminy 

Supraśl do roku 2010, która podlega aktualizacji. Część celów można określić w podobnym brzmieniu, w 

zewaluowanej  zmianami społeczno – gospodarczymi i efektami  doinwestowania Gminy,  treści. 

 

Kolejność celów strategicznych i operacyjnych jest adekwatna do przyporządkowania obowiązującego w 

aktualizowanym dokumencie strategicznym. 

 

W rezultacie prac nad Strategią zidentyfikowano 3 strategiczne cele rozwoju Gminy, odzwierciedlające 

oczekiwania mieszkańców, uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne oraz wykonane analizy, a przede 

wszystkim wkład wszystkich osób zaangażowanych w proces planowania strategicznego. Celom tym 

przyporządkowano - prowadzące do ich zrealizowania - cele bezpośrednie. Te natomiast posłużyły jako 

punkt wyjścia do określenia Strategicznych Programów Gospodarczych, to jest programów realizacji 

konkretnych przedsięwzięć na poziomie operacyjnym (ich pełny wykaz zawiera Część IV Strategii), 

przynoszących rozwiązania konkretnych problemów i zagadnień determinujących rozwój obszaru Gminy. 

Poniżej przedstawiono cele strategiczne wraz z przyporządkowanymi im celami bezpośrednimi: 
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CEL STRATEGICZNY I 

Poprawa warunków życia mieszkańców , poprzez rozwój i modernizację 

infrastruktury technicznej Gminy Supraśl 

 

Cele operacyjne: 

1.Rozbudowaj i poprawa infrastruktury drogowej Gminy Supraśl 

2.Rozwój i modernizacja sieci wodociągowo –kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl 

3. Polityka mieszkaniowa  

 

Rozbudowa i poprawa infrastruktury drogowej Gminy Supraśl 

 

Rozbudowa i poprawa istniejącej infrastruktury drogowej , należy do najważniejszych celów strategii 

Gminy Supraśl. Prawidłowa sieć  drogowa przyczyni się do polepszenia warunków  życia mieszkańców 

oraz zachęci przyszłych inwestorów do inwestowania swoich środków na terenie Gminy. Nie należy 

zapominać o najważniejszym czynniku , tj. czynniku ludzkim – poprawa jakości dróg wpływa bezpośrednio 

na podniesienie jakości i standardu życia mieszkańców.  

Gmina Supraśl posiada dosyć dobrze rozwiniętą infrastrukturę drogową ( połączenia z większymi 

miejscowościami na terenie Gminy ) , słabo jednak przedstawia się ten wskaźnik dla dróg „lokalnych”. 

Wymagana jest modernizacja i przebudowa dróg poprzez wyasfaltowanie lub utwardzenie ich  

nawierzchni. Wskaźnikiem wyznaczającym priorytety powinna być szczegółowa analiza czynników takich 

jak – znaczenie ciągu komunikacyjnego , poprawa bezpieczeństwa  w ruchu drogowym , liczba 

mieszkańców użytkujących dany odcinek drogi, czas oczekiwania przez mieszkańców na modernizację 

drogi, istniejące uzbrojenie,  jak też ewentualny wpływ na poprawę atrakcyjności danej części Gminy. 

Do priorytetowych zadań w tym obszarze należą takie kluczowe działania jak : 

 modernizacja i remont istniejących ulic w: 

Ciasne - ul. Spacerowa 

Grabówka - Klonowa, Sadowa , Różana , Graniczna , Orzechowa , Jodłowa , Paryska, Kwiatowa, 

Szczęśliwa, Wspólna, Londyńska, Paryska na odcinku Wiśniowa – Europejska, Rzymska, 

Ottawska na odcinku Wiśniowa – Indyjska, Oliwkowa 

Karakule - ul. Leśna, Sportowa na odcinku od drogi powiatowej do Zagumiennej, Tęczowa od 

Klasztornej (odcinek) 

Ogrodniczki -  ul. Krzywa + Graniczna w kierunku Elektrycznej, Leśna, Zagórna + Tęczowa w 

kierunku Osiedlowej i Osiedlowa w kierunku drogi powiatowej, Kamienna, Piaskowa 
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Sobolewo – ul. Borsucza, Tygrysia, Ogrodowa, Miła, Niedźwiedzia (połowa odcinka), Wesoła, 

Zaciszna, Pogodna 

Sowlany – ul. Alejkowa, Wiatrakowa, Ułańska, 

Supraśl - ul. Kościelna, Nowa , Aleja Niepodległości, Zielona (dojazd), Źródlana 

Zaścianki - ul. Górka Tomka, Dolna, Usługowa, Graniczna,                  

oraz szereg innych 

 Projekt zintegrowany: Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych przy ul. Kodeksu 

Supraskiego w Supraślu 

 Budowa ulicy Europejskiej w Grabówce – II etap 

 Budowa ulicy Rybackiej w Sobolewie 

 Przebudowa drogi powiatowej  min.: – droga Grabówka – Sobolewo - Henrykowo, 

 Rozbudowa oświetlenia ulicznego  

 Rewitalizacja rynku w Supraślu 

 Przedłużenie bulwarów wzdłuż rzeki Supraśl  

 przebudowa drogi powiatowej Grabówka – Ciasne - Ogrodniczki 

 Budowa nowej pętli nawrotowej w Ciasnem 

 Modernizacja drogi powiatowej Supraśl – Surażkowo 

 Modernizacja drogi w Sokołdzie i Surażkowie 

 Przebudowa drogi wojewódzkiej na odcinku Białystok – Ogrodniczki – Supraśl 

 Rozbudowa drogi gminnej Woronicze - Międzyrzecze 

 Projekt partnerski: Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w gminie Supraśl poprzez budowę 

drogi w Henrykowie 

 Budowa drogi Supraśl – Studzianki 

 

 

Rozwój i modernizacja sieci wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl 

 

Modernizacja oraz dalsza rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej na  terenie Gminy Supraśl , jest 

jednym z priorytetów  w założeniach strategicznych. Sieć wodociągowo – kanalizacyjna na terenie Gminy 

jest rozwinięta w stopniu zadawalającym, jednakże nieunikniona jest jej rozbudowa oraz modernizacja 

już istniejących odcinków. Aktualna sieć częściowo musi być zmodernizowana w związku ze stanem 

technicznym ( stare ciągi kamionkowe i wapienne) , która ulega czasowej degradacji. Połączenie sieciowe 

z aglomeracją białostocką było wymogiem technicznym lecz ma ono niekorzystny wpływ finansowy na 
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budżet Gminy . Priorytetem który przyniesie wymierne korzyści jest uniezależnienie się Gminy Supraśl 

od białostockiej oczyszczalni ścieków , oraz modernizacja części gminnych stacji uzdatniania wody . 

Kluczowe działania : 

 Budowa  gminnej oczyszczalni ścieków 

 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ogrodniczkach 

 Przeprowadzenie monitoringu i uszczelnienie istniejących odcinków kanalizacji będących w złym 

stanie technicznym na terenie całej Gminy  

 Wymiana istniejących wodociągów azbestowo – cementowych w Supraślu m.in. ul. Dolnej, 

Cegielnianej, Kościelnej, Piłsudskiego  

 Rozbudowa sieci wodociągowej  

 budowa wodociągu w Sokołdzie 

 Zakończenie budowy kanalizacji i wodociągu na osiedlu Brzozówka w Supraślu 

 Modernizacja przepompowni ścieków w Supraślu i Ogrodniczkach 

 Rewitalizacja Supraskiego Systemy Wodnego z możliwością uruchomienia elektrowni wodnej 

 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na obszarach wiejskich gminy Supraśl 

 

Polityka mieszkaniowa 

Gmina Supraśl posiada w swoich zasobach lokale komunalne oraz tereny przeznaczone w planie 

zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową. Położenie i bliskie sąsiedztwo 

aglomeracji białostockiej ma duży wpływ na  rozwój budownictwa jednorodzinnego. Dowodem na to są  

miejscowości Grabówka i  Zaścianki, które zwykło się nazywać „sypialnią Białegostoku” , co wpływa 

znacząco na wskaźniki demograficzne. Rozwój  szeroko pojętej  polityki mieszkaniowej na obszarze całej 

Gminy przyniesie wymierne efekty demograficzne jak też będzie miała  wpływ na rozwój 

przedsiębiorczości. 

Efektywna i transparentna gospodarka zasobami komunalnymi jest niezbędna nie tylko wizerunkowo ale 

przede wszystkim ekonomicznie pod względem współczynnika finansowego i bilansu . 

 

Kluczowe działania : 

 Opracowanie aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem założeń 

urbanistycznych 

 Unormowanie stanu prawnego gruntów na terenie Gminy 

 Analiza stanu lokali komunalnych , wraz z ponoszonymi obciążeniami  finansowym z tego tytułu 
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 Odsprzedaż części lokali komunalnych posiadaczom samoistnym ( 5-10 lat ) na preferencyjnych 

warunkach ( po szczegółowej weryfikacji stany technicznego ) 

 Stworzenie projektu pomocowego w osiedlaniu się nowych mieszkańców, poprzez pomoc 

finansowo – prawną. 
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CEL STRATEGICZNY II  

Wzrost atrakcyjności gospodarczej  i inwestycyjnej Gminy Supraśl 

 

Cele operacyjne: 

1. Rozwój aktywności przedsiębiorczej mieszkańców Gminy Supraśl 

2. Rozwój przedsiębiorczości w obszarach przyjaznych środowisku naturalnemu, w tym 

branż turystycznych, uzdrowiskowych, okołoturystycznych, tradycyjnych rzemiosł i 

żywności. 

 

Rozwój aktywności przedsiębiorczej mieszkańców Gminy Supraśl 

 

W nowej perspektywie finansowania unijnego wspieranie aktywności gospodarczej, zwłaszcza 

inicjowanie działalności nowych firm i wzmacnianie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw  stanowią 

kluczowe wyzwania rozwojowe gospodarki.  

Do zadań samorządu lokalnego i regionalnego należy budowanie postaw przedsiębiorczych wśród 

mieszkańców, wskazywanie oczekiwanych i skutecznych kierunków aktywności gospodarczej, kreowanie 

systemów wspierania lokalnej przedsiębiorczości. 

Skuteczny system wspierania przedsiębiorczości, zgodnie z unijnymi i krajowymi ramami strategicznymi, 

opierał będzie się na szerokiej i łatwo dostępnej ofercie instrumentów zwrotnych, o preferencyjnych w 

stosunku do banków stawkach oprocentowania, a także (w mniejszym zakresie niż dotychczas) 

instrumentach bezzwrotnych, a także na odpowiadającej potrzebom lokalnym działalności instytucji 

otoczenia biznesu. 

Kluczowe zadania obszaru rozwoju aktywności przedsiębiorczej mieszkańców Gminy Supraśl: 

 Kreowanie stref inwestycyjnych 

 rozwój infrastruktury obsługi ruchu tranzytowego wzdłuż trasy do Bobrownik, 

 rozwój indywidualnego budownictwa mieszkaniowego na terenach przyległych do granic 

Białegostoku, małej  przedsiębiorczości obsługowej, 

 szeroka oferta szkoleniowa w obszarze przedsiębiorczości, 

 zapewnienie obsługi terytorialnej przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe  dla osób 

prowadzących działalność gospodarczą  i spółek, 

 inicjowanie i wzmacnianie powiązań kooperacyjnych między przedsiębiorcami. 

 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych 

  Stworzenie strefy ekonomicznej w pobliżu wsi Ogrodniczki i Karakule 
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Rozwój przedsiębiorczości w obszarze usług turystycznych, okołoturystycznych, tradycyjnych 

rzemiosł  i żywności, usług uzdrowiskowych. 

Kluczowe zadania obszaru rozwoju aktywności przedsiębiorczej mieszkańców Gminy Supraśl : 

 integrowanie oferty przedsiębiorców, 

 wdrożenie uregulowań prawa lokalnego, umożliwiających uruchamianie działalności 

gospodarczej nie zagrażającej degradacji środowiska naturalnego, 

 zachowanie tożsamości kulturowej w obszarze przedsiębiorczości poprzez: wspieranie lokalnych 

twórców i artystów, wspieranie rozwoju rzemiosła i produktów tradycyjnych, 

 wykorzystanie produktów lokalnych twórców, producentów żywności w ofercie hotelarskiej i 

turystycznej gminy, 

 inicjowanie i wzmacnianie powiązań kooperacyjnych między przedsiębiorcami, 

 wykorzystanie infrastruktury turystycznej do rozwoju funkcji obsługowych (mała gastronomia, 

wypożyczalnie sprzętu, usługi przewodnickie, produkty turystyczne oparte na lokalnych 

zasobach, np. zorganizowane grzybobranie, oferta wsi tematycznej), 

 skuteczna absorpcja funduszy zewnętrznych na rozwój infrastruktury turystycznej i 

uzdrowiskowej, 

 lobbowanie kontraktacji usług uzdrowiska ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. 
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CEL STRATEGICZNY III 

Rozwój kapitału społecznego opartego na wiedzy i innowacyjnych gałęziach 

gospodarki oraz wysoka jakość świadczonych usług publicznych  

 

Cele operacyjne: 

 

1. Skuteczna  polityka społeczna oraz rozwój infrastruktury społecznej 

2. Rozwój usług edukacyjnych na wysokim poziomie, w tym skorelowanie usług 

edukacyjnych z potrzebami rynku i ofertą ośrodka aglomeracyjnego, oraz rozbudowa 

infrastruktury edukacyjno–sportowej, 

3. Rozwój  infrastruktury ochrony środowiska. 

 

Skuteczna  polityka społeczna oraz rozwój infrastruktury społecznej 

 

Skuteczna polityka społeczna obejmuje płaszczyznę nowoczesnego, dostosowanego do potrzeb 

społeczności lokalnej  systemu opieki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów 

ekonomii społecznej. Obejmuje również płaszczyznę ochrony zdrowia, w tym promowanie i  kreowanie 

mody na sport, zdrowy styl życia, aktywność fizyczną, profilaktykę zdrowia a także zabezpieczenie 

infrastruktury do rozwoju instrumentów profilaktyki zdrowia. Rozwijanie i kontynuowanie realizacji 

profilaktycznych programów zdrowotnych. 

Szczególnie ważnym działaniem jest również niwelowanie barier architektonicznych i prowadzenie 

działań dostosowawczych w polityce społecznej, w kontekście starzenia się społeczeństwa. 

 

Kreowanie oferty spędzania czasu wolnego i utrzymania włączenia społecznego osób starszych stanowią 

kluczowe obszary strategii rozwoju kraju. 

 

Kluczowe działania zakłada się również w zakresie: 

 Budowy Remizy Strażackiej w Supraślu bądź dostosowanie do potrzeb OSP części dawnej 

szkoły podoficerskiej PSP 

 Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców południowej części gminy m.in. poprzez 

utworzenie posterunku policji 
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Rozwój usług edukacyjnych na wysokim poziomie, w tym skorelowanie usług edukacyjnych z 

potrzebami rynku i ofertą ośrodka aglomeracyjnego, oraz rozbudowa infrastruktury edukacyjno –

sportowej, 

 

Do priorytetowych zadań, dostosowujących system edukacji do potrzeb rynku, dynamiki w obszarze 

rozwoju nowych technologii, zmiany systemu wartości, przy jednoczesnej potrzebie kreowania 

tożsamości jednostki i dostosowywania oferty edukacyjnej do indywidualnych predyspozycji uczniów 

należą: 

 utrzymanie efektywnej siatki placówek oświatowych, 

 modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacyjnej, w tym infrastruktury przedszkoli, 

 wykorzystanie technologii teleinformatycznych w  procesach kształcenia młodzieży, 

 organizacja szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych, służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, a 

także pogłębianiu wiedzy i rozwojowi indywidualnych zainteresowań uczniów, 

 wdrożenie skutecznych mechanizmów kształcenia na odległość, oferty kształcenia się przez całe 

życie, 

 bieżące analizowanie dostępnej oferty edukacyjnej (włącznie z ofertą miasta Białystok) i jej 

spójności z potrzebami rynku pracy, w tym kształcenie kadr obsługi ruchu turystycznego i funkcji 

uzdrowiskowej Gminy. 

 Rozbudowa i remont świetlicy w Karakulach , wraz z towarzyszącą infrastrukturą ( budowa nowego 

boiska) celem stworzenia Ośrodka Integracji Kulturowej i Rekreacyjno –Sportowej 

 Dokończenie remontu świetlicy w Sokołdzie  wraz z jej doposażeniem  

 Budowa siłowni zewnętrznej w Henrykowie 

 Stworzenie Centrum Rekreacji Rodzinnej w Ciasnem (  min. plac zabaw , boisko itp. ), 

zagospodarowanie boiska 

 Budowa przedszkola w Grabówce (budowa przedszkola w ramach ZIT BOF) 

 Przyjaciele dzieci – Nowe Przedszkole w Grabówce (realizacja projektu edukacyjnego w powstałym 

przedszkolu) 

 Rozbudowa zaplecza sportowego szkoły w Ogrodniczkach wraz z budową nowej sali gimnastycznej 

przy szkole. 

 Budowa kompleksu sportowego boisko wraz z zapleczem sportowym na obiekcie Supraślanki 
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 Projekt edukacyjny na obiekcie dawnej szkoły w Surażkowie – stworzenie centrum edukacji 

ekologicznej i kulturowej  

 

 

Rozwój  infrastruktury ochrony środowiska 

Utrzymanie dobrego stanu i ochrona środowiska przyrodniczego stanowią o atrakcyjności gminy w ujęciu 

walorów uzdrowiskowych, turystycznych, rekreacyjnych , atrakcyjności inwestowania oraz zamieszkania. 

Do kluczowych zadań infrastrukturalnych należy kontynuowanie  rozbudowy sieci wodno - kanalizacyjnej, 

racjonalna gospodarka odpadami, a także wdrażanie technologii wykorzystujących odnawialne źródła 

energii, zwłaszcza w obiektach pełniących funkcje uzdrowiskowe i turystyczne. 

 

Ważnym elementem skutecznej ochrony środowiska jest również podnoszenie świadomości 

ekologicznej mieszkańców i kuracjuszy przebywających na obszarze Gminy uzdrowiskowej Supraśl. 

Celem Gminy jest dalsza kontynuacja projektu wymiany azbestowych pokryć dachowych wraz jego 

utylizacją, oraz wspieranie inwestycji dotyczących odnawialnych źródeł energii poprzez wdrożenie 

technologii OZE w gospodarstwach jednorodzinnych i innych tj.: rekuperatory, solary, pompy cieplne, 

fotowoltaika. 

 

Kluczowe działania: 

 Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Supraśl 

 Odnawialne źródła energii: fotowoltaika 

 Rekultywacja byłego wysypiska śmieci Białegostoku 

 Budowa siłowni wodnych i urządzeń spiętrzających- retencyjnych na rzece Supraśl 
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CEL STRATEGICZNY IV 

Dostępność komunikacyjna i wykorzystanie nowoczesnych technologii do 

budowania przewagi konkurencyjnej Gminy Supraśl 

 

Cele operacyjne: 

1. Usprawnienie i organizacja zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Gminy Supraśl 

2. Funkcjonowanie sprawnego systemu komunikacji wewnątrz gminy, zwłaszcza w zakresie 

miejsc cennych przyrodniczo i kulturowo, oraz ich jednorodnego oznakowania 

3. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, w tym  elektronicznych usług 

publicznych, zintegrowanego systemu e- promocji i e -informacji turystycznej 

 

Usprawnienie i organizacja zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Gminy Supraśl 

Zgodnie z krajowymi i regionalnymi dokumentami planistycznymi, poprawa dostępności komunikacyjnej 

w kraju należy do priorytetowych działań inwestycyjnych. Ze środków unijnych i krajowych  wspierane 

będą dalsze inwestycje drogowe oraz kolejowe. 

Zadania priorytetowe to wspieranie inwestycji poprawiających zewnętrzną dostępność komunikacyjną 

gminy, zwłaszcza w obrębie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego min . : 

 Projekt zintegrowany: Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych przy ul. Kodeksu 

Supraskiego w Supraślu 

 przebudowa drogi Grabówka – Sobolewo – Henrykowo 

 Budowa ul. Rybackiej w Sobolewie 

 

 

Funkcjonowanie sprawnego systemu komunikacji wewnątrz gminy, zwłaszcza w zakresie miejsc 

cennych przyrodniczo i kulturowo, oraz ich jednorodnego oznakowania 

 

Lokalny układ komunikacyjny  Gminy Supraśl  stanowi uzupełnienie sieci dróg krajowych i wojewódzkich. 

W najwyższym stopniu służy on lokalnej społeczności, zwłaszcza w obszarze  bieżącej komunikacji z 

Białymstokiem. 
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Wzmocnienie funkcji turystycznej  i uzdrowiskowej poprzez dobrze funkcjonujący wewnętrzny układ 

komunikacyjny nastąpi poprzez usprawnienie dojazdu kuracjuszy i turystów do miejsca docelowego. 

Szczególnie ważne jest wdrożenie skutecznego systemu informacji turystycznej o docelowej sieci 

powiązań komunikacyjnych z miejsc wyjazdowych, również propozycji połączeń mieszanych z 

wykorzystaniem transportu kolejowego i autobusowego. 

 

Kluczowe działania: 

 poprawa dostępności do komunikacji publicznej celem dojazdu do Białegostoku z 

miejscowościami Supraśl , Sowlany , Karakule , Ciasne , Ogrodniczki, Henrykowo, 

 budowa i remont dróg w Grabówce i Zaściankach. 

 

 

Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, w tym  elektronicznych usług publicznych, 

zintegrowanego systemu e- promocji i e -informacji turystycznej 

 

Rozwój społeczeństwa informacyjnego i  e - usług stanowią  priorytetowe działanie wszystkich strategii 

rozwojowych poziomu krajowego, regionalnego i lokalnego. Społeczeństwo informacyjne jest 

podstawowym wskaźnikiem postępu cywilizacyjnego i technicznego regionu, miarą gotowości regionu 

na działania innowacyjne. 

Gmina Supraśl posiada dosyć dobre wskaźniki dostępu do infrastruktury teleinformatycznej (na terenie 

miasta bardzo dobre), słabo natomiast upowszechnione e- usługi w różnych sferach życia 

gospodarczego i społecznego. 

Bardzo słabo funkcjonuje promocja i informacja turystyczna (słabe pozycjonowanie i brak zintegrowanej 

informacji na stronie http://suprasl.pl/turystyka/index.php/pl/. 

 

Kluczowe działania: 

 rozwój nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej oraz platform cyfrowych wspierających 

funkcjonowanie instytucji publicznych, biznesu, społeczeństwa, 

 realizacja systemu komunikacji i połączeń obiektów turystycznych i uzdrowiskowych w gminie, 

 wspieranie tworzenia otwartych publicznych punktów dostępu do Internetu, w tym infomatów 

turystycznych. 
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CEL STRATEGICZNY V 

Zbudowanie przewagi konkurencyjnej Gminy Supraśl jako centrum 

uzdrowiskowego i turystycznego Podlasia, z bogatą ofertą markowych produktów 

turystycznych, wykreowanych zgodnie z zasada zrównoważonego wykorzystania 

zasobów i dziedzictwa kulturowego 

 

Cele operacyjne: 

1. Rozwój infrastruktury uzdrowiskowej i turystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem bazy 

noclegowo – gastronomicznej na obszarze uzdrowiska i na obszarach bezpośrednio 

sąsiadujących   

2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 

3. Wykreowanie markowych produktów turystycznych i oferty uzdrowiskowej opartej o 

zasoby sieci i zintegrowanie zasobów różnych podmiotów 

 

 

Rozwój infrastruktury uzdrowiskowej i turystycznej 

Największym  potencjałem rozwoju turystycznego Gminy Supraśl są  zasoby uzdrowiskowe złożone z 

leczniczych złóż borowiny, która w najbliższym czasie będzie wydobywana dla celów leczniczych, jak 

również walorów  przyrodniczych  i przyrodoleczniczych  Puszczy Knyszyńskiej, bogactwa obszarów 

chronionych  cennych przyrodniczo, niepowtarzalnego krajobrazu lasów puszczańskich oraz 

meandrujących rzek. 

Rozwój gospodarczy gminy w oparciu o przedsiębiorczość obszaru turystyki, rekreacji, ochrony zdrowia 

jest uwarunkowany znacznymi nakładami inwestycyjnymi na infrastrukturę uzdrowiskową, rekreacyjną, 

turystyczną, zapewniających wysoki standard wypoczynku i funkcjonowanie produktów turystycznych 

integrujących zasoby, adekwatnie do współczesnych oczekiwań klientów. 

Efektywne funkcjonowanie uzdrowiska jest możliwe wyłącznie przy nasyceniu obszaru Gminy a 

zwłaszcza miasta Supraśl  infrastrukturą uzdrowiskową, turystyczną i rekreacyjną. 

 

Infrastruktura turystyczna, kreująca markowe produkty turystyczne powinna opierać się na niezwykłym 

dorobku kulturowym i historycznym Gminy, wymagającym znacznego doinwestowania. 
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Kluczowe zadania i rekomendacje priorytetowych zadań ujęto w części strategii dotyczącej diagnozy 

społeczno - gospodarczej.  

Są to: 

 

- turystyka uzdrowiskowa: 

 utworzenie leśnego parku uzdrowiskowego z bogatą infrastrukturą zdrowotną i rekreacyjną, w 

tym budowa inhalatorium (inhalatoria olejków eterycznych), 

 utworzenie północnego kompleksu uzdrowiskowego w północnej części strefy „A” w Supraślu 

 wdrożenie wykorzystania  złóż borowiny dla celów uzdrowiskowych ( północny kompleks 

uzdrowiskowy na tzw. Patelni ), 

 utworzenie zakładu przyrodoleczniczego, 

 lobbowanie wdrożenia systemu kontraktacji usług uzdrowiskowych, 

 rozwijanie istniejących obiektów sanatoryjnych, 

 rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, okołoturystycznej, 

 wydzielenie przestrzenne południowego i północnego kompleksu uzdrowiskowego, 

 budowa w Supraślu parkingu camperów z zapleczem socjalnym oraz pola namiotowego 

 

- turystyka aktywna, rekreacyjna i specjalistyczna: 

 kompleksowe zagospodarowanie turystyczne miejscowości Ogrodniczki: zagospodarowanie 

turystyczne terenu i infrastruktury „starej żwirowni”, utworzenie oferty noclegowo – turystycznej, 

utworzenie punktu informacji turystycznej, zagospodarowanie kąpieliska, modernizacja oraz 

rozwój systemu ścieżek rowerowych oraz leśnych tras spacerowych 

 zagospodarowanie turystyczne ścieżki rowerowej Ogrodniczki – Supraśl  

 animowanie mieszkańców do tworzenia wsi tematycznych i zintegrowanych koncepcji 

przedsiębiorczości na wsi, np. ; „Wieś Ogrodów”- w Ogrodniczkach , „Grzybowa Wieś” – Ciasne, 

 stworzenie Leśnego Kompleksu Rekreacji Rodzinnej w Grabówce wraz z rozbudową małej 

infrastruktury turystyczno – wypoczynkowej i ścieżkami rowerowymi (42 Pułku Piechoty , 

Ciołkowskiego stary historyczny Trakt Napoleoński ) łączącymi plac zabaw w Grabówce , 

siłownię zewnętrzną z kompleksem leśnym 

 utworzenie pokazowej zagrody Żubrów na terenie Nadleśnictwa Supraśl, 

 analiza turystycznego i sportowo-rekreacyjnego zagospodarowania terenów „ góry popiołowej” 

w Sowlanach , wraz z zabezpieczeniem ekologicznym tego terenu, 
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  tworzenie i rozwój centrów rekreacji i wypoczynku, w tym placów zabaw, siłowni zewnętrznych, 

infrastruktury sportowej, parków linowych, gier terenowych (questów), 

 zagospodarowanie cieków wodnych na terenie gminy dla celów rekreacyjnych, w tym wykonanie 

przystani wodnych na trasach kajakowych i małej infrastruktury turystycznej (wiaty, toalety, 

parkingi, znakowanie), 

 rozwijanie infrastruktury szlaków narciarskich, 

 kreowanie i spójne znakowanie szlaków pieszych, rowerowych, spacerowych, konnych, ścieżek 

edukacyjnych, punktów  widokowych,  

 zagospodarowanie turystyczne grobli w tablice informacyjne dot. wartości przyrodniczych i 

kulturowych 

 miejsca widokowe oraz ścieżki przyrodnicze w okolicy Stawów Dojlidzkich (obserwacja ptaków) 

 zagospodarowanie rekreacyjno-turystyczne stawów w Supraślu 

 oczyszczenie kąpieliska w Supraślu z namułu 

 Centrum Rekreacji Rodzinnej – Lewitówka II etap 

 

- turystyka kulturowa 

 Nasycenie przestrzeni gminy obiektami turystycznymi, opisanie miejsc cennych przyrodniczo i 

kulturowo, 

 Adaptacja poddasza starej (drewnianej) szkoły w Supraślu na cele społeczno-kulturalne  

 Nadanie obiektom cennym historycznie funkcji markowych produktów turystycznych oraz 

wzmocnienie już istniejących ofert turystycznych, w tym: 

            -  katakumb –rekonstrukcja podziemi i udostepnienie do zwiedzania, 

- prace rekonstrukcyjne Klasztoru i poszerzanie jego oferty turystycznej: szersze ekspozycje 

archiwów zakonu, otwarcie zakonu na obsługę ruchu turystycznego, udostępnienie wieży 

widokowej, kulturalne wykorzystanie dziedzińca klasztornego np. do letnich koncertów muzyki 

poważnej, sakralnej, przedstawień teatralnych, 

- rekonstrukcja ogrodów opackich, w tym sadów, zielnika i stworzenie z nich markowych 

produktów turystycznych, 

- eksponowanie zabytków i obiektów przyrodniczych, w tym utworzenie Parku Kulturowego 

STARY SUPRAŚL, 

 Promowanie produktów lokalnej kuchni supraskiej i kreowanie na ich bazie markowych ofert 

turystycznych: gmina Supraśl – kolebka  babki ziemniaczanej i kiszki, 
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 Promowanie różnorodności kulinarnej gminy Supraśl: lokalna kuchnia supraska, kuchnia 

białoruska, kuchnia tatarska, 

 Rozwój wystaw i galerii twórczości lokalnej , 

 Wzmocnienie kulturotwórczej funkcji biblioteki oraz budowa lub remont biblioteki, 

 Ochrona i przywracanie tradycyjnej zabudowy historycznej, 

 Budowa obiektów służących promocji produktów lokalnych, 

 Wspieranie rozwoju rękodzieła, działalności artystycznej, regionalnej oferty regionalnej, 

kreujących markę i symbolikę kulturową Supraśla, 

 Kreowanie oferty turystycznej i oferty spędzania czasu wolnego dla osób starszych.  

 Ścieżki historyczno-archeologiczne: Budzisk – obozowisko powstańców z 1863, stanowiska 

archeologiczne Dębowik i Dęby z epoki kamienia, brązu i żelaza;  

 Wyeksponowanie w terenie, opisanie oraz popularyzacja największego na Białostocczyźnie 

miejsca kaźni w lesie otaczającym Grabówkę 

 

Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 

Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego stanowi zespół działań służących zrównoważonemu 

wykorzystaniu zasobów, ich ochronie i wdrożeniu systemu racjonalnego wykorzystania do rozwoju 

gospodarczego. 

Kluczowe zadania i rekomendacje priorytetowych zadań ujęto w części strategii dotyczącej diagnozy 

społeczno - gospodarczej. Są to: 

 poprawa stanu i sposobu użytkowania zabytków i miejsc cennych kulturowo, 

 działania na rzecz poprawy estetyki i ładu przestrzennego poprzez wizualizacje, koncepcje 

zagospodarowania  przestrzeni publicznej, 

 wzrost aktywności społecznej w obszarze dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, zwłaszcza 

w zakresie uczestnictwa w kulturze i aktywnych formach spędzania czasu wolnego, 

 zachowanie tożsamości kulturowej w obszarze przedsiębiorczości poprzez: 

 wspieranie lokalnych twórców i artystów, 

 organizacja wydarzeń kulturalnych oraz imprez prezentujących dorobek twórców lokalnych 

  wdrożenie skutecznych instrumentów wykorzystania dziedzictwa kulturowego do rozwoju 

gospodarczego gminy, oraz zaktywizowania właścicieli nieruchomości zabytkowych do 

inwestowania i  adaptacji do nowych funkcji, 

 kontynuowanie rewitalizacji miasta,  
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 Rynek Kultury w Supraślu  

 wzrost aktywności społecznej w obszarze dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, zwłaszcza 

w zakresie uczestnictwa w kulturze i aktywnych formach spędzania czasu wolnego, 

 zachowanie tożsamości kulturowej w obszarze przedsiębiorczości poprzez: wspieranie lokalnych 

twórców i artystów, organizację wydarzeń kulturalnych oraz imprez prezentujących dorobek 

twórców lokalnych i zachęcających turystów do aktywnego udziału w kulturze gminy Supraśl, 

wykorzystanie twórczości lokalnej  do wykreowania wizerunku promocyjnego Gminy, 

 wspieranie finansowe instytucji, organizacji kulturotwórczych. 

 

Wykreowanie markowych produktów turystycznych i oferty uzdrowiskowej opartej o zasoby sieci 

i zintegrowanie zasobów różnych podmiotów 

 

Rozwój turystyki, rekreacji i  oferty uzdrowiskowej Supraśla musi opierać się o katalog konkurencyjnych, 

unikalnych i odpowiadających na potrzeby odbiorcy, produktów uzdrowiskowych i turystycznych. 

Zintegrowanie zasobów gminy i jej otoczenia z potencjałem podmiotów działających w  obszarze turystyki  

daje możliwość wykreowania markowych produktów turystycznych, ich funkcjonowania na rynku 

turystycznym, przyciągania coraz większych grup turystów i kuracjuszy i w efekcie generowania 

przychodów  w sferze usług uzdrowiskowych i turystycznych. 

 

Kluczowe zadania do realizacji w obszarze, to wykreowanie unikalnej, wyróżniającej się na rynku oferty 

markowych produktów turystycznych, stwarzających nową jakość i generujących zyski w branży 

turystycznej. 

Pozostałe kluczowe zadania do realizacji: 

 badanie profilu klienta, segmentacja klientów i rynku dokonywane  co najmniej raz na dwa lata, 

 kreowanie i promocja produktów lokalnych, 

 wykształcenie instytucjonalnych instrumentów wsparcia oferty czasu wolnego, 

 koordynowanie przez samorząd lokalny spójnego i jednorodnego systemu promocji gminy i oferty 

turystycznej, 

 aktywna i skuteczna promocja walorów uzdrowiskowych i turystyczno - rekreacyjnych, z 

uwzględnieniem  popularnych kanałów informacyjnych, potrzeb i preferencji klientów: 

- punkty informacji turystycznej z funkcją lokalnego biura podróży, 

- mobilne informatory dostępne na zróżnicowanych urządzeniach teleinformatycznych, 

- stworzenie i realizacja spójnej  koncepcji wizualizacji turystycznej, 
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  udział w Podlaskim Systemie Informacji Turystycznej, 

 udział w targach turystycznych i uzdrowiskowych i komercyjna sprzedaż markowych produktów 

turystycznych. 

 

VI SYSTEM MONITORINGU I EWALUACJI STRATEGII 

 

Ewaluacja, czyli ocena jakości i skuteczności osiągania założonych celów jest jednym z podstawowych 

narzędzi strategicznych. Dzięki niemu możliwe jest szybkie reagowanie na proces zachodzących 

zewnętrznie zmian oraz jak najlepsze dostosowanie zapisów strategicznych do warunków otoczenia, 

pojawiających się nowych kierunków rozwoju i możliwości ich finansowania. 

 

Ocena stopnia wdrażania strategii realizowana jest na dwóch płaszczyznach:  

- ocenie ex post w zakresie dotychczas wykonanych zadań, 

- ocenie ex ante w zakresie  nowych obszarów strategicznych i nowych zadań do realizacji. 

 

Ocena ex post – stopień realizacji celów strategicznych 

 

Ewaluacja ex post jest oceną dotyczącą działań zrealizowanych w określonym przedziale 

czasowym . Oceny dokonuje się na podstawie oszacowania efektywności działań przez stopie osiągnięcia 

wskaźników: 

1) celów, 

2) przedsięwzięć 

na podstawie działań monitoringowych koordynowanych przez samorząd  lokalny, w ścisłej współpracy z 

organizacjami społecznymi, biznesem i innymi instytucjami związanymi z rozwojem turystyki i funkcji 

uzdrowiskowych  Gminy Supraśl. 

 

Ocena ex ante – planowane przedsięwzięcia 

 

Ocena ex ante dotyczy operacji, które są dopiero w fazie planowania i podejmowania decyzji o ich 

realizacji. Potrzeba przeprowadzania tego typu ewaluacji powstaje w sytuacji, gdy : 

- w wyniku realizacji polityk lokalnych, regionalnych, krajowych pojawiają się nowe możliwości  realizacji 

obszarów strategicznych, 
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- zaistnieje potrzeba skoordynowania działań zapisanych w strategii z innymi dokumentami branżowymi, 

w tym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, Wieloletnim Planem Inwestycyjnym, 

- inne zewnętrzne czynniki wpłyną na zmianę sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy, system  

wzajemnych powiązań, w tym działań Partnerskich. 

 

Zmiany dokonywane w strategii powinny wpisywać się w ramy określone w dokumencie programowym, 

być celowe i efektywne dla rozwoju turystyki i funkcji uzdrowiskowej Gminy Supraśl. 
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Uzasadnienie 

  

W sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Supraśl na lata 2016 – 2022. 

  

      Zgodnie z art.18 ust. 2 pkt. 6 ustawy o samorządzie gminnym – Strategia Rozwoju , jako 

program gospodarczy wymaga uchwalenia przez Radę Miejską. Strategia Rozwoju Miasta i 

Gminy Supraśl na lata 2016-2022 jest dokumentem określającym główne kierunki rozwoju 

szczególnie w kontekście perspektywy finansowej 2014-2020.  

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Supraśl stanowić będzie podstawę do prowadzenia 

przez władze samorządowe długookresowej polityki rozwoju. Niniejszy dokument będzie 

stanowił punkt odniesienia dla działań o charakterze rozwojowym, podejmowanych ze środków 

własnych Gminy Supraśl, ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz z innych zewnętrznych 

źródeł finansowania (należy mieć na uwadze, że aplikowanie o środki zewnętrzne niekiedy jest 

możliwe tylko w sytuacji gdy dana inwestycja zawarta została w dokumentach strategicznych 

gminy, stanowiąc niezbędny załącznik do przygotowywanego wniosku aplikacyjnego). 

Opracowanie strategii obejmuje koncepcje funkcjonowania Gminy Supraśl na najbliższe 

lata ze wskazaniem jej wizji oraz kierunków rozwoju. Zawarte w niej cele i zadania mają 

charakter otwarty, pozwalający dostosować je do corocznie uchwalanego budżetu. Zmierzają 

one do zapewnienia gminie optymalnych warunków rozwoju. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne. 

 


