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Protokół z realizacji konsultacji 
społecznych w sprawie  

zagospodarowania przestrzennego  
strefy A Uzdrowiska Supraśl  

– Spotkanie Otwarte 
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Spotkanie otwarte 

 Spotkanie otwarte zorganizowano w Urzędzie Gminy Supraśl. Jednocześnie  

ze względu na sytuację epidemiologiczną, istniała możliwość połączenia się on-line z punktem 

konsultacyjnym i uczestnictwa zdalnego, za pośrednictwie platformy Google Hangout. Link 

do spotkania w formie zdalnej podany był w serwisie internetowym urzędu gminy Supraśl. 

Konsultacje odbył się w dwóch turach: 

1. Tura 1 w dniu 27.07.2020, godz. 9:00 – 11:00  

2. Tura 2 w dniu 27.07.2020, godz. 11:00 – 13:00 

W spotkaniu wzięło udział łączenie – 32 osoby w tym (19 osób w formie on-line).  

Organizatorem i koordynatorem spotkania otwartego był przedstawiciel Fundacji Zdrowe 

Miasto, zaś jako eksperci występowali: pracownik Urzędu Gminy Supraśl, Wydziału 

„Warunki zabudowy /Architektura” oraz pracownik naukowy Wydziału Ekonomii  

i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku, zajmujący się tematyką wdrażania 

zrównoważonego rozwoju, będący również moderatorem spotkania. Na potkaniu nie zjawił 

się zaproszony ekspert z firmy wykonującej na zlecenie Urzędu Gminy Supraśl mpzp strefy 

uzdrowiskowej A.  

Uczestnikom spotkania przekazano materiały zawierające: 

1.  Zwięzłą charakterystykę planowanych kierunków zagospodarowania przestrzennego 

strefy A 

2. Mapę obszaru objętego planem 

3. Wyniki ankiet internetowej 

W pierwszej części spotkania otwartego przedstawiono: 

1. jakie są uwarunkowania prawne powołania i funkcjonowania uzdrowisk w Polsce 

oraz zasady wyodrębniania i funkcjonowania stref  A, B i C stref ochrony 

uzdrowiskowej; 

2. charakterystykę i delimitacje obszarową strefa A uzdrowiska Supraśl; 

3. jaki charakter ma sporządzany dokument i jaka jest podstawa prawna i faktyczna jego 

sporządzenia, 



 
 
 
 

 

REALIZACJA  KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - „PRZESTRZEŃ GMINNA – LOKALNA WARTOŚĆ” 

 

4. jakie ma znaczenie dla mieszkańców i rozwoju miasta i gminy Supraśl 

5. jakie zapisy mogą znaleźć się potencjalnie w  przygotowywanym dokumencie 

Druga część spotkania poświęcona była konsultacjom eksperckim. W części tej wywiązała się 

dyskusja nad zakresem zapisów możliwych do uwzględnienia w przygotowywanym mpzp. 

Omawiano również szeroko pomysł lokalizacji parku wodnego. Uczestniczący w spotkaniu 

przedstawiciele Lasów Państwowych (Nadleśnictwa Supraśl) zwrócili uwagę na koniczność 

uregulowania statusu prawnego ziemi pod lasami na której będą w przyszłości zlokalizowane 

urządzenia związane ze strefą uzdrowiskową (np. alejki spacerowe wraz z infastrukturą, itp.). 

Przedstawiciele lasów Państwowych wyrazili obawę, że w palnie zagospodarowania 

przestrzennego mogą znaleźć się zapisy które będą kolidowały z główna funkcją pełnioną 

przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. 

 Ostatnia część spotkania poświęcona była podsumowaniu dyskusji i wypracowaniu 

wniosków.  
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