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Ankieta internetowa 

Ankieta internetowa została przeprowadzona w okresie do 6.05.2020 do 26.07.2020. 

Informacje o ankiecie zamieszczone zostały na stronie internetowej Urzędu Gminy Supraśl.  

W ankiecie wzięło udział 59 osób. Poniższy wykres prezentuje podstawowe charakterystyki 

socjologiczne badanych. 
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Wykres 1. Struktura badanych  
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Źródło: wyniki badań ankietowych 

Głównym celem ankiety było poznanie odpowiedzi jak mieszkańcy oceniają 

zaproponowane w projekcie kierunki zagospodarowania przestrzennego strefy A. Większość 

respondentów (63%) określiła te zmiany jako korzystne (wykres 2.) 

Wykres 2. Ocena kierunków zagospodarowania przestrzennego strefy uzdrowiskowej A 

 
Źródło: wyniki badań ankietowych 
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Wskazywano, że zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym strefy A wpłyną 

pozytywne na:  

• rozwój strefy uzdrowiskowej (74%)  

• atrakcyjność turystyczną miasta Supraśl (66%) 

• rozwój gospodarczy miasta Supraśl (55%),  

• rozwój gospodarczy gminy  Supraśl (40%) 

Jednocześnie ankietowani wskazywali, że zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym mogą 

wpłynąć negatywnie na: 

• Środowisko przyrodnicze strefy uzdrowiskowej (57%) 

• Jakość życia mieszkańców miasta Supraśl (49%) 

• Jakość życia mieszkańców gminy Supraśl (16%) 

Ponadto w ankiecie zgłoszono następujące uwagi (pisownia oryginalna): 

• Przekształcenie terenów, na cele mieszkaniowe , wsie Ciasne , Karakule , Ogrodniczki, budowa 

dróg w tych wsiach 

• Uwzględnić również zabudowę mieszkaniową jednorodzinna w części obszaru objętego mpzp. 

• Jestem przeciwko jakimkolwiek obiektom w strefie A. 

• proszę pozostawić lasy bez zmian 

• Szczególnie interesująca jest koncepcja budowy parku wodnego. Supraśl jest przepięknym 

miastem. Wielu przyjaciół z całej Polski wielokrotnie zachwyciło się jego walorami. Brakuje tu 

jednak wyraźnie miejsc, które mogłyby zatrzymać gości dłużej. Po 2-3 godzinach spędzonych 

na spacerze w Supraślu ma się wrażenie, że zobaczyło się już wszystko co oferuje te urokliwe 

miasto. Przyczyną tego może być wyjątkowo zwarta zabudowa i duże zagęszczenie zabytków. 

Receptą może okazać się rozproszenie infrastruktury uzdrowiskowej. Budowa parku wodnego 

byłaby niezwykle korzystnym rozwiązaniem. Do podkreślenia atutów uzdrowiskowych warto 

przemyśleć również budowę parku uzdrowiskowego z tężniami solankowymi oraz atrakcyjną 

fontanną (np. umożliwiającą pokazy audio-wizualne). Niestety wybudowana w pobliżu 

"Domu Ludowego" fontanna okazała się dużym niewypałem i jest raczej źródłem dowcipów 

osób przyjeżdżających niż realną inwestycją wpływającą na walory turystyczne naszej gminy. 

W czynionych inwestycjach warto kierować się dobrem mieszkańców gminy i miasta Supraśl, 

nie zaś prywatnymi interesami i ambicjami władz. Jesteśmy bowiem współodpowiedzialni  

za kreowanie obrazu miasta przyjaznego dla turystów, kultywującego tradycję, szanującego 
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historię i wyjątkowe walory środowiska naturalnego. Wartości te powinny nas wszystkich 

łączyć. 

• Wykluczenie ze strefy okolicy działek w pobliżu ulicy Uroczysko Pustelnia i Kodeksu 

Supraskiego 

• Jeśli zagospodarowanie strefy A wiąże się z kolejną wycinką lasów, to jest to nieporozumienie. 

Tereny leśne okolic Supraśla, które nadają miejscowości cechy uzdrowiska, ucierpiały zarówno 

przez grabieżną politykę Lasów Państwowych , jak i przez nawałnicę. Kolejne wycinki zupełnie 

zrujnują resztki puszczy, która puszczą jest już tylko z nazwy. Atutem Supraśla są  lasy. Jeśli 

inwestycje te będą rozlokowane kosztem zmniejszenia terenów leśnych cóż zostanie z tego 

uzdrowiska? Czy chcecie rozbudować Supraśl by połączyć z Białymstokiem? Ten las to jedyna 

nasza ochrona przed tym. Tego chcecie? Taki jest ostateczny cel? Powiedzcie nam otwarcie.  

• Wykluczenie działek mieszkalnych z terenu strefy. Powoduje to liczne komplikacje  

dla mieszkańców i jest uciążliwe, tragiczne. 

• Konieczna jest budowa ul. Uroczysko Pustelnia na całej długości  w parametrach drogi 

publicznej wraz z pełnym wyposażeniem w infrastrukturę techniczną, mająca na celu 

umożliwienie obsługi przez komunikację zbiorową; rozbudowa istniejącego lub budowa 

nowych zakładów leczniczych lub balneologicznych; umożliwienie inwestowania  w budowę 

np.: pensjonatów z wyposażeniem noclegowym i gastronomicznym; obowiązkowa realizacja 

wzdłuż rzeki Supraśl bulwaru pieszego jako kontynuacji bulwaru istniejącego na odcinku od 

mostu (wyjazd w kierunku do Krynek) do działki o nr geod 1225 - wejście pieszo jezdne  

do ulicy Uroczysko Pustelnia pomiędzy nr posesjami 6 i 8; bulwar ma stanowić najważniejszy 

ciąg powiązań komunikacji pieszej i rowerowej centrum miasta Supraśl z terenami uzdrowiska 

.   

• Brak uwarunkowań i prawdziwej konsultacji odnośnie wizji oraz komunikacji między urzędem 

gminy a społeczeństwem. liczą się tylko układy 

• Uwaga dotyczy inwestycji uzdrowiskowych w ogóle; aby nie były przeskalowane, za duże,  

za okazałe z pretensją do wielkomiejskości, nie uwzględniające otaczającej przyrody, która jest 

największym atutem okolicy. Ważne jest również takie projektowanie, aby realizacje wtapiały 

się w pejzaż i oprócz funkcji, jaką mają pełnić - były po prostu w klimacie małego miasteczka. 

• Maksymalnie 10% zalesienia można usunąć pod inwestycje 

• Istnieje obawa, znając mentalność i gust inwestorów ośrodków typu parki wodne, kawiarnie 

 i hotele, że oddawanie w ich ręce wielkiej połaci lasu jest karygodnym błędem, który 

bezpowrotnie zmieni otoczenie Supraśla. To właśnie otulenie lasem i zaciszność tego miejsca 

czynią je wyjątkowym. Uważam, że ten projekt to jest po prostu skok na łatwą kasę, Supraśl 
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stał się miejscem atrakcyjnym i rozpoznawalnym, można śmiało spieniężyć leśne tereny. 

Supraśl straci, stanie się wesołym miasteczkiem uzdrowiskowym. Jestem przeciwna. 

• Proponuję lepsze zagospodarowanie terenów miejskich i zlokalizowanie kawiarni itd.  

w mieście, naprzeciw stadniny, w pobliżu rzeki, a nie w proponowanej strefie. Tym niemniej 

pozytywnie oceniam chęć rozwoju Suprasla jako uzdrowiska. Jeżeli inaczej się nie da, trudno, 

trzeba ciąć las wokół miasta. 


	Ankieta internetowa

