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Protokół z realizacji techniki konsultacyjnej  

w ramach IPK Gminy Białowieża 

(protokół dotyczy wszystkich technik za wyjątkiem metody analizy fotograficznej / filmowej) 

 

INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH: 

Data działania: 05 sierpnia 2017r.  

Forma działania/nazwa techniki konsultacyjnej: warsztat konsultacyjny z użyciem map 

Miejsce wydarzenia: Galeria o BOK, ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża 

Temat: Konsultacje społeczne dotyczące opracowania Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Białowieża 

Mieszkańcy – 33 osoby 

Eksperci / Zespół opracowujący SUiKZP GB : 

- Anna Maria Lebiedzińska - Łuksza - architekt, urbanista, 

-  Mirosław Stepaniuk - opracowanie ekofizjograficzne oraz prognoza oddziaływania na środowisko 

- Włodzimierz Kwiatkowski - opracowanie ekofizjograficzne oraz prognoza oddziaływania na środowisko 

 

Cel konsultacji:  

1) wspólne wypracowanie pożądanej struktury terenu – wyznaczenie terenów przeznaczonych pod układ 

komunikacyjny, pod zabudowę usługową, w tym na cele publiczne; 

2) dotarcie do jak najszerszej grupy osób zainteresowanych ustaleniami przyszłego Studium 

Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego, z informacją o możliwości uczestniczenia 

w procesie planistycznym oraz zachęcenie do wzięcia udziału w świadomym kreowaniu otaczającej 

przestrzeni; 

3) przekazanie informacji dotyczących walorów przedmiotowego terenu w sposób obiektywny i 

profesjonalny a jednocześnie dostępny i przekonujący; 

4) określenie wymaganych rozstrzygnięć stosownie do problematyki planu miejscowego w formie 

koncepcji planu, w tym przypadku uwzględniając: 

- warte podkreślenia walory kulturowe; 

- potrzebę zaspokojenia potrzeb w zakresie niezbędnego uzupełnienia istniejącej zabudowy z 

zachowaniem wskaźników i standardów wynikających z innych opracowań planistycznych; 

- lokalizację inwestycji celu publicznego; 

5) zwrócenie uwagi osób zainteresowanych na potrzebę dostosowania architektury do lokalnych 

standardów i tradycji oraz wypracowanie przyszłych zapisów planu w tym zakresie. 
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Proces konsultacji był prowadzony przez dwóch moderatorów i składał się z następujących 

kroków: 

1. Przedstawienie informacji na temat zakresu konsultowanego dokumentu oraz przewidywanych 

zmian w planie zagospodarowania przestrzennego i przyczyn zmian.  

2. Prezentacja multimedialna z przedstawieniem map i zdjęć poglądowych. 

3. Zapoznanie uczestników z zasadami warsztatów\ 

4. Pytania do ekspertów i władz gminnych w oparciu o wcześniej zgłoszone wnioski – naniesione na 

mapy poglądowe 

Przebieg spotkania  

W ramach techniki – warsztaty z udziałem map, zostały przygotowane poglądowe mapy terenów 

należących do gminy Białowieża. Metoda warsztaty z wykorzystaniem map, jest metodą warsztatową 

wymagającą czynnego udziału uczestników. Polega na aktywnym zaangażowaniu różnych grup interesu 

w proces konsultacji. Dodatkowym walorem warsztatów jest udział ekspertów z zakresu architektury, 

urbanistyki, planowania przestrzennego oraz uwarunkowań środowiskowych. W trakcie procesu 

konsultacji można było na bieżąco zadawać pytania do ekspertów. 

Technika, w której wykorzystane zostały mapy z wstępnym założeniem studium oraz pomysłami 

zagospodarowania przestrzeni zebranymi podczas techniki problem solving i happeningu. Mapy 

drukowane były podczas spotkania na bieżąco wraz z nakładaniem na nie kolejnych pomysłów 

uczestników. W pierwszej turze na wydrukowane mapy w toku, tzw. burzy mózgów wprowadzone zostały 

propozycje, następnie zaprezentowane uczestnikom i poddane dyskusji. Spośród zgłaszanych propozycji 

wybrane zostały najlepsze propozycje, które ponownie umieszczono na wydrukowane mapy. Metoda 

konsultacji spotkała się z zainteresowaniem mieszkańców, przedstawicieli instytucji działających na 

terenie gminy jak również osób czasowo przebywających w Gminie Białowieża. W trakcie spotkania 

przedstawiono i poddano publicznej dyskusji propozycje zebrane w trakcie dwóch poprzednich spotkań 

konsultacyjnych jak również propozycje  Wójta dotyczące zagospodarowania obszarów należących do 

gminy.  

 Mieszkańcy gminy i wszystkie osoby zainteresowane zostały poinformowane o wcześniejszych 

wnioskach zgłoszonych przez mieszkańców w procesie konsultacyjnym. Zostały też przedstawione 

wnioski i pomysły władz gminnych co do zagospodarowania działek będących własnością gminy: 

W spotkaniu 5 sierpnia 2017 r. w Białowieży uczestniczyły 33 osoby (12 kobiet i 21 mężczyzn). 

Język komunikatu o konsultacjach był zbliżony do języka używanego i zrozumiałego dla  wszystkich 

odbiorców. Dlatego też, uwagi i wnioski składane w czasie procesu konsultacji zostały spisane i zebrane w 

sposób najbardziej zbliżony do oryginalnie zgłaszanych przez uczestników konsultacji. W celu umożliwienia 

uczestnictwa wszystkim mieszkańcom Gminy, zapewniono dostęp osobom ze specjalnymi potrzebami, w 

tym osobom niepełnosprawnym.   
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Zgłoszone uwagi: 

 

 

l.p 

 
Nazwa uczestnika konsultacji  
(dane kontaktowe) 

 

Wypracowane propozycje, opinie 

 

1. 

 

pracownik Urzędu Gminy 

 

 

Rewitalizacja terenu po byłej szkole przy 

ul. Waszkiewicza pozostawieniem funkcji 

publicznej (dz. O nr geod.889/7, obręb 

Białowieża 

 

 Konieczność zachowania 

architektury budynku i 

przywrócenie jego świetności 

 Lokale przeznaczone na cele 

publiczne np. poczta 

 

2. 

 

Wójt Gminy Białowieża 

 

 

Przeznaczenie części działki NR 1196 

obręb Białowieża o powierzchni ok. 

0,0535 ha pod usługi 

 

 

 

3. 

 

Wójt Gminy Białowieża 

 

 

Przeznaczenie terenu przy rzece 

Narewka, w rejonie ul. Mostowej pod 

kąpielisko gminne łącznie z punktem 

poboru wody, dla straży pożarnej (działka 

nr geod. 370, 369/2, 369,1 – obręb 

Białowieża 

 

4. 

 

propozycja pracownika Urzędu Gminy 

 

Rewitalizacja terenu po byłej masarni 

działka NR 641 obręb Białowieża 

 Przeznaczenie terenu na cele 

związane z rozwojem kulturalnym 

i artystycznym związanym z 

galerią sztuki, warsztatami 

artystycznymi, promocją ludowego 

rękodzieła 

 

5. 

 

propozycja pracownika Urzędu Gminy 

 

 

Rewitalizacja terenu po byłej rozlewni wód 

działka NR 1275/3 obręb Białowieża z z 
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przeznaczenie pod funkcję usługową 

 

6. 

 

Wójt Gminy Białowieża 

 

Przeznaczenie działki 135/1 obręb 

Białowieża pod inwestycje publiczne (ul. 

Kamienne Bagno) 

 Budownictwo socjalne – brak jest 

takich inwestycji w Białowieży 

 

7. 

 

Wójt Gminy Białowieża 

 

 

Przeznaczenie działki nr 93 obręb Budy 

pod inwestycje celu publicznego 

 

INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE – DROGI I PARKINGI 

 

8. 

 

Propozycja Pracownika Urzędu Gminy 

Białowieża 

 

 

Zmodernizowanie parkingu gminnego 

działka NR 797/23, 797/24, 797/25, 

797/26 obręb Zastawa-Krzyże – wraz z 

przystosowaniem go dla celów 

handlowych 

 Parkingi z uwzględnieniem 

wymogów ekologicznych i 

walorów przyrodniczych  

 

 

9. 

 

Propozycja pracownika Urzędu Gminy 

Białowieża 

 

 

Przeznaczenie działki 797/19 obręb 

Zastawa – Krzyże – pod miejsca 

parkingowe 

 

 

10. 

 

Propozycja pracownika Urzędu Gminy 

Białowieża 

 

 

Przeznaczenie działek gminnych nr 88/1, 

87/1, 86/5, 86/3, 85/1, 84/1, 83/1, 82/5, 

82/3, 81/1 obręb Zastawa-Krzyże o 

łącznej powierzchni 0,3200 ha – na 

miejsca parkingowe 
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Propozycja mieszkańca 

 

Dostosowanie powierzchni głównych dróg 

gminnych w Białowieży tj. ul. Ogrodowa, 

Wojciechówka, Mostowa, Meleszkowska, 

Browska, Brzozowa, Kamienne Bagno, 

Zurawia, Puszczańska, Paczkoskiego, 

Nowa – do potrzeb komunikacyjnych 

 Uwzględnienie ścieżek 
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rowerowych na trasie Green Velo 

wzdłuż torów kolejowych 
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Propozycja Wójta Gminy Białowieża 

 

 

Przeznaczenie części działki 457/3 obręb 

Podolany o powierzchni 3825 m2 pod 

miejsca postojowe, przy przejściu 

granicznym Białowieża – Piererow, 

przyległej bezpośrednio do działki objętej 

miejscowym planem zagospodarowania 

643 obręb Podolany 

 

13 

 

Propozycja radnego 

 

 

Uwzględnienie budowy ścieżki rowerowej 

na trasie Hajnówka-Białowieża-granica 

państwa (bezpośrednio przyległej do pasa 

drogowego) 

 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 
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Propozycja mieszkańca 

 

 

Uzbrojenie dróg gminnych w infrastrukturę 

wodno-kanalizacyjną m.in. ul. 

Wojciechówka, Żurawia, Kamienne Bagno 
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Propozycja Wójta Gminy Białowieża 

 

 

Lokalizacja farmy fotowoltaicznej o mocy 

powyżej 100 kW na działce nr 1239 obręb 

Białowieża 
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Propozycja Wójta Gminy Białowieża 

 

 

Lokalizacja farmy fotowoltaicznej o mocy 

powyżej 100 kW na działce nr 444 obręb 

Białowieża 
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Propozycja Wójta Gminy Białowieża 

 

 

Gazyfikacja gminy Białowieża, łącząc linię 

gazociągu wysokiego ciśnienia Łapy-

Bielsk Podlaski - Hajnówka-Białowieża 

oraz budowa sieci rozdzielczej na terenie 

Gminy Białowieża 
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Propozycja mieszkańca  

Wymiana instalacji linii napowietrznej nN i 

SN na linie kablowe, modernizacja sieci 
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Propozycja Wójta Gminy Białowieża 

 

 

Budowa stacji transformatorowych w 

miarę zapotrzebowania energii 
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Propozycja mieszkańca 

 

Przywrócenie funkcji drogi wiejskiej – 

obecnie ścieżka rowerowa – 

Stoczek/Białowieża ul. Rzeczna,   
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Propozycja pracownika Urzędu Gminy 

 

Parking publiczny – Zastawa Krzyże ul. 

Parkowa obręb ewidencji 362 
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Właściciel nieruchomości 

 

Zmiana - możliwość zabudowy działki Nr 

270 obręb Zastawa Krzyże ul. Krzyże 
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Właściciel nieruchomości 

 

Zmiana przeznaczenia działki Nr 612 

obręb Zastawa - Krzyże - zabudowa 

usługowa 

 

 

 

 

 


