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Protokół z realizacji techniki konsultacyjnej 
w ramach IPK Gminy Białowieża

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

INFORMAGA O PRZEBIEGU KONSULTAGI SPOŁECZNYCH:

Data działania: 16 sierpień 2016 r., godz. 16:00 

Forma działania: debat a publiczna

Miejsce wydarzenia: Sala „ Kina Żubr" , ul. Sport ow a 1,17-230 Białow ieża

Temat: : „ Debata publiczna na t em at  przyjęt ych rozw iązań w  projekcie Studium  uw arunkow ań i 

kierunków  zagospodarow ania przest rzennego Gm iny Białow ieża"

Cel konsultacji:

Głów ny cel konsultacji: st w orzenie praw nych podst aw  do prow adzenia odpow iadającej bieżącym 

pot rzebom  polityki przest rzennej Gm iny (w  t ym ochrony zasobów  środow iska przyrodniczego)

Cele szczegółow e:

1. dotarcie do jak najszerszego grona osób zaint eresow anych ust aleniam i St udium ;

2. zapew nienie ochrony istn iejącego stanu środow iska naturalnego z jednoczesnym  um ożliw ieniem  

jego rów now ażonego rozw oju;

3. zat rzym anie niekont rolow anych inw est ycji na obszarach chronionych pow odujących pogorszenie 

jakości środow iska przyrodniczego,

4. w yznaczenie t erenów  pod zabudow ę m ieszkaniow ą, zagrodow ą i usługow ą oraz zaham ow anie 

rozprzest rzeniania się zabudow y niekont rolow anej;

5. określenie obszarów  i zasad ochrony środow iska i jego  zasobów ;

6. st w orzenie podst aw  do opracow ania m iejscow ych planów  zagospodarow ania przest rzennego, a w  

t ym sam ym  skrócenia procesów  urbanist ycznych;

7. podkreślenie w alorów  kulturow ych oraz nat uralnie ukszt ałtow anych form  urbanist ycznych -  

kolonijna zabudow a w si Terem iski

8. dostosow anie archit ekt ury do lokalnych st andardów  i t radycji.

Przebieg spotkania:

W dniu 16 sierpnia o godz. 16:00 w  Sali „ Kina Żubr"  odbyła się debat a publiczna nad przyjęt ym i 

rozw iązaniam i w  projekcie Studium  uw arunkow ań i kierunków  zagospodarow ania przest rzennego 

gm iny Białow ieża. W dyskusji udział w zięli -  W ójt  Gm iny Białow ieża Pan Grzegorz Kasprow icz, 

Przew odniczący Rady Gm iny Białow ieża Pan Krzyszt of  Zam ojski, Pracow nik Urzędu Gm iny Białow ieża 

Pan M arcin Skiepko oraz Panie Projekt ant  -  Pani Anna M aria Lebiedzińska-Łuksza i Pani Halina 

Łapińska oraz zgrom adzeni m ieszkańcy oraz zaint eresow ani projektem SUIKZP Gm iny Białow ieża. 

Ponadt o debat a publiczna była prow adzona przez dw óch m oderat orów  zew nęt rznych w  sali 

dost osow anej do pot rzeb osób niepełnospraw nych. W  ram ach spotkania zost ał zapew niony cat ering i 

m ateriały dla uczest ników  debat y. Przew odniczący Pan Krzysztof  Zam ojski przyw itał obecnych na 

spotkaniu oraz przestaw ił  osoby biorące udział w  debacie. Poprosił  rów nież o podpisanie się na liście 

obecności oraz na koniec spot kania o w ypełnienie ankiety ew aluacyjnej. Nast ępnie Pan M arcin 

Skiepko -  pracow nik UG Białow ieża dodał kilka słów  t ytu łem  w st ępu odnośnie sam ego dokum entu i 

procesu jego opracow yw ania. Obecnie st udium  jest  na et apie w yłożenia czyli w  poprzedniej fazie 

procedury zost ały zebrane w nioski od m ieszkańców  podczas całego postępow ania. W nioski zost ały 

rozpat rzone przez W ójta i zost ały bądź t eż nie uw zględnione w  projekcie st udium . Na et apie 

rozpat ryw ania w niosków  W ójt  kierow ał się uw arunkow aniam i jakie są nałożone na obszar naszej 

gm iny. Dodał rów nież, iż z kierunkam i i uw arunkow aniam i można zapoznać się w sali obok oraz 

projekt  dokum ent u jest  dostępny w  w ersji elekt ronicznej na naszej st ronie Int ernetow ej w 

akt ualnościach w  zakładce konsultacje oraz na BIP. Ponadt o w nioski do pro jekt u st udium  można 

składać w  t erm inie do 20 w rześnia oraz w  t rakcie spotkania. Głos zabrała Pani Halina Łapińska, 

przedst aw iła m.in. z jakich części składa się dokum ent  oraz jakie m ateriały zost ały w ykorzyst ane do
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jego sporządzenia przez zespół pro jekt ow y. Nast ępnie Pani Łebiedzińska-Łuksza opow iedziała o 

procedurze planist ycznej min. zbieraniu w niosków  od rożnych podm iotów  oraz drodze jaką przeszło 

st udium  na et apie opin iow ania i uzgadniania jego projekt u w  rożnych inst yt ucjach. Kolejno głos 

zabrał m ieszkaniec gm iny Białow ieża Pan Art ur  Lit w inow icz z zapyt aniem  w  jaki sposób do projektu 

st udium  została w pisana jego działka we w si Terem iski dodając, iż posiada na tą n ieruchom ość w ażne 

w arunki zabudow y. Pani Projekt ant  opow iedziała, że to nie ma znaczenia jeśli t en t eren jest  objęty 

PZO bo z „ autom at u"  ta n ieruchom ość nie może w ejść w  żadną zabudow ę. Pani Irena Chyra 

skierow ała bezpośrednio pyt anie do Przew odniczącego Rady Gm iny Białow ieża jednocześnie proszą o 

w yjaśnienie co nast ąpi w  sytuacji gdy Rada Gm iny nie uchw ali projekt u st udium , czy w  zw iązku z t ym 

w obecnym  dokum encie będą jakieś zm iany. Pan Zam ojski w yjaśnił  rów nież, iż działania sam orządu 

m uszą być oparte o prawo i są do rozst rzygnięcia pewne w ątpliw ości. Uchw alenie studium  należy do 

kom pet encji Rady Gm iny i na pew no każdy z radnych jeśli będzie m iał w ątpliw ości to będzie o tym 

pam iętać w  t rakcie głosow ania. Nast ępnie głos zabrał Pan W łodzim ierz W ołkow ycki, kt óry 

pow iedział, że w ystępują ograniczenia w  rozw oju naszej gm iny głow nie przez PZO, nie pot rzebne są 

koryt arze ekologiczne bo zost ały st w orzone adm inist racyjn ie pow iedział rów nież o braku zgody BPN 

na w ykorzystanie rzeki i st aw ów  do celów  t urystycznych. W yraził  aprobatę dla odnaw ialnych źródeł 

energii zaw artych w  projekcie st udium  oraz poruszył t em at  przyw rócenia kolejek leśnych. Pani Anna 

Lebiedzińska-Łuksza odpow iedział, iż były one ujęte w  dokum encie ale zost ały usunięte po korekcie 

BPN. Kolejno Pan Aleksander Dackiew icz pow iedział, że Białow ieża i okolica to m iejscow ości 

w skazane na t urystykę, t ut aj nie pow st anie żaden przem ysł i w  zw iązku z t ym jeżeli ludzie nie będą 

mogli rozw ijać przem ysłu t uryst ycznego to po prostu „ w ym rą" . M ieszkańcy nie mogą sprzedać sw ojej 

nieruchom ości poniew aż są one objęte NATURĄ 2000. M ikrofon zost ał przekazany Panu W ojciechow i 

Sobocińskiem u, kt óry odniósł się do zapisów  w  projekcie studium  mów iących o przew idyw anej liczbie 

3000 m ieszkańców  w  naszej gm inie do roku 2025 oraz konieczności dobudow ania ok. 150 budynków  

z pyt aniem  z czego t o w ynika i czy zost ała przeprow adzona jakaś analiza pokazująca czy liczba działek 

w spółgra z liczbą domów  przew idzianych do zabudow y. Pani Projekt ant  odpow iedziała, że w 

projekcie są zam ieszczone dane z GUS i przew idyw ana liczba m ieszkańców  w  2025r. jest  w ersją 

opt ym alną oraz, że należy pam iętać, że zaw sze jest  ona w yższa od liczby osób zam eldow anych. Co to 

liczby działek to zost ała przeprow adzona analiza w łasnościow a i t erenów  pod zabudow ę 

przew idziano w ięcej niż na 150 dom ów . Pani Sobociński zapyt ał rów nież o spraw ę dotyczącą kolejek 

leśnych i odm ow ą BPN na ujęcie ich funkcjonow ania w  projekcie SUIKZP. Pani A. Lebiedzińska-Łuksza 

odpow iedziała, iż na etapie opin iow ania ten „ pomysł"  zost ał w ykreślony poniew aż t ory już w  części 

nie istnieją i nie istn ieje m ożliw ość ich odtw arzania. Głos zabrał Pan M ichał Korch, kt óry chciał 

uzyskać w ięcej szczegółów  na t em at  ul. Kam ienne Bagno. St w ierdził  iż, w  porów naniu do St udium  z 

2007 r. , bardzo dużo zm ieniło się na t ej ulicy poniew aż t eren ten został w  obecnym  projekcie 

oznaczony jako M NO czyli zabudow a z ograniczeniam i. Pani Projekt ant  odpow iedziała, że t o w ynika z 

Planu Ochrony Białow ieskiego Parku Narodow ego, z rozdziału 12, kt óre dot yczącą zarów no Parku jak 

i t erenów  „ poza parkow ych" . Głos zabrał Pan W ojciech Niedzielski, który pow iedział, że ów czesna 

sytuacja to „ pokłosie"  w cześniejszych w ydarzeń. Naw iązując do w cześniejszych w ypow iedzi Pan 

Niedzielski przyznał, że zgodziliśm y się w cześniej żeby NATURA 2000 objęła t akże tą część gm iny z 

zabudow aniam i. Drugą niepokojącą rzeczą jest  t akże pow st anie Planu Ochrony dla Białow ieskiego 

Parku Narodow ego. Nast ępnie m ikrofon zost ał przekazany Panu W ójtow i Grzegorzow i 

Kasprow iczow i, który pow iedział żeby t ego dokum entu, kt óry pow st anie ostat ecznie nie uchw alić 

t ylko próbow ać zm ienić Plan Ochrony Parku i iść w  t ą st ronę żeby na działkach można było się 

rozbudow yw ać i t am gdzie są w ydane w arunki zabudow y były ona w ażne. Nast ępnie Pan Alber t  

Lit w inow icz na konkretnym przykładzie pokazał, iż da się w ygrać w  sądzie z RDOŚ i podw ażyć 

uzgodnienia. Trzeba po przeanalizow aniu t em at u przez praw ników  próbow ać podw ażyć uzgodnienia 

BPN. Pani Lebiedzińska-Łuksza odpow iedziała, że t eraz jest  taka sytuacja, że jest  ryzyko, że będziem y 

się „ szarpać"  dalej i nie uchw alim y st udium  a stan praw ny się zm ieni i w szyscy na t ym  st racą a może i
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zyskają, t rudno pow iedzieć. Na koniec Przew odniczący Rady Gm iny Białow ieża Pan Krzyszt of  Zam ojski 

poinform ow ał, że są w st ępne uzgodnienia Rady Gm iny Białow ieża, która zajm ie się st anow iskiem  

odrębnym  czyli zost aną określone pola konfliktu, które nie przeszły. Kadencja się kończy w ięc na 

pew no ciężar kontynuow ania dzieła spadnie na kolejną radę. Nikt  zebranych na sali osób nie chciał 

już zabrać głosu w  zw iązku z t ym  Pani M onach podziękow ała w szyst kim  za ow ocny udział, w niesienie 

uw ag i w skazów ek. Przypom niała rów nież, że uwagi można składać w  form ie pisem nej do 20 

w rześnia. Na koniec poprosiła o w ypełnienie ankiet  ew aluacyjnych i poinform ow ała, iż pro jekt  jest  

realizow any w  ram ach Europejskiego Funduszu Społecznego.

INFORMACJA O ZEBRANYCH PROPOZYCJACH, OPINIACH I REKOMENDACJACH:

Nazwa uczestnika konsultacji 
(dane kontaktowe)

Wypracowane propozycje, opinie

M arcin Skiepko - w nioski zost ały rozpat rzone przez Wójta

(skiepar@int er ia.p l) (zost ały bądź t eż nie uw zględnione w  projekcie 

studium )

-brak m ożliw ości rozpat rzenie w szyst kich 

w niosków  pozyt yw nie poniew aż t ereny gm iny 

podlegają pod akt y w ykonaw cze w yższej 

inst ancji np. Zarządzenie RDOŚ odnośnie Planu 

Zadań Ochronnych Natura 2000 

-objęcie t erenów  Planem Zadań Ochronnych dla 

Białow ieskiego Parku Narodow ego, kt óry w  

znacznym  st opniu ogranicza rozw ój gm iny 

głów nie m iejscow ości Białow ieża poprzez 

blokow anie rozw oju w  kierunku północnym  od 

st rony ul. Kam ienne Bagno

Krzysztof  Zam ojski - w ąt pliw ości Rady Gm iny odnośnie „ ot oczki

(zam ojski@op.pl) praw nej"  czyli kolejno nakładających się na 

siebie reżim ów  ochronnych 

-głów ny problem to zapisy Planu Ochrony dla 

Białow ieskiego Parku Narodow ego a w

szczególności rozdział 12 i w  zw iązku z t ym 

pow st anie koryt arzy ekologicznych

- z uw agi na długofalow ość Rada Gm iny postara 

się interw eniow ać u M inist ra Środow iska -  

chodzi o zapisy w  rozdziale 12 Planu Ochronnego 

dla BPN

-obszarów  do dalszego rozw oju w  naszej gm inie 

jest  nie dużo

- uchw alenie st udium  należy do kom petencji 

Rady Gm iny i na pew no każdy z radnych jeśli 

będzie m iał w ątpliw ości to będzie o tym 

pam iętać w  t rakcie głosow ania

Halina łapińska -projekt  st udium  jest  kontynuacją dokum ent u z

(halap2@int er ia.p l) 2007 r.

-działania zespołu projekt ow e polegały na tym 

żeby znaleźć konsensus m iędzy t ym  co 

pot rzebuję, czego w ymaga przyroda od nas a
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t ym jak my m ieszkańcy chcem y z nią w spólnie 

t ut aj w spółfunkcjonow ać w  t aki sposób aby było 

jak najlepiej dla t ych obu st ron

Art ur  Lit w inow icz 

(ar t ur l it w inow icz@w p.pl)

r

-składanie bezskutecznych protestów  do projekt  

st udium  z uwagi, iż działka w  Terem iskach jest  

objęta PZO

-składanie bezskutecznych protestów  podczas 

opracow yw ania Planu Zadań Ochronnych dla 

obszarów  NATURA 2000

Anna M aria Lebiedzińska-tuksza 

(am ll@int er ia.p l)

-w  projekcie st udium  należy uw zględnić PZO bo 

w  innym razie nie zost anie uzgodniony ten 

dokum ent  z inst yt ucjam i opiniu jącym i mi.in. 

RDOŚ, BPN

-usunięcie t erenów  przeznaczonych pod 

zabudow ę po negat yw nej opinii RDOŚ m.in. w e 

zachodniej części polany oraz obszary na północ 

od ulicy Brow skiej w  rejonie byłego w ysypiska 

śm ieci

- zgodnie z dokum entem  „ Obszar Chronionego 

Krajobrazu Puszcza Białow ieska"  została 

w yznaczona st refa 100 m od rzeki, cieków  

w odnych co w ykluczało je jako potencjalne 

t ereny pod zabudow ę

- t erenów  pod zabudow ę w  projekcie studium 

jest  przew idzianych w ięcej niż na 150 dom ów  

-na et apie opin iow ania dokum entu z BPN 

zost ało w ykreślone przyw rócenie kolejek leśnych 

z pow odu braku t orów  oraz m ożliw ości ich 

odtw orzenia

-po opinii BPN ograniczenie zabudow y na ul. 

Kam ienne Bagno

- plany rządow e są t akie aby w arunki zabudow y 

t ak jak to na sam ym początku było, w ydaw ać na 

określony czas czyli będą one t erm inow e być 

może w  ogóle ich nie będzie

W łodzim ierz W ołkow ycki 

(p ivo2000@w p.pl)

-brak zgody z zapisam i PZO 

-nie pot rzebne koryt arze ekologiczne 

-m ożliw ość udost ępnienia st aw ów  i rzeki 

Narew ka do celów  t urystycznych 

- przyw róceniem  kolejek leśnych przynajm niej w 

nie w ielkim  ich przebiegu

Aleksander Dackiew icz 

(adackiew icz@w p.pl)

- Białow ieża i okolica są to m iejscow ości 

w skazane na t urystykę

-poprzez w ystępow anie NATURY 2000 ludzie nie 

mogą sprzedać sw ojej ziem i i w  zw iązku z tym 

ludność w ym iera
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M ichał Korch 

(b ialow ieza@cerkiew .pl)

-w  porów naniu do st udium  z 2007 r., bardzo 

dużo zm ieniło się na ul. Kam ienny Bagnie została 

ona w obecnym  projekcie oznaczona jako M NO 

czyli zabudow a z ograniczeniam i 

- n iep o ko jąca je st  t endencja „ schodzenia"  na 

południe ze st refą ochronną

W ojciech Niedzielski - n iepokojącą rzeczą jest  t akże pow st anie Planu 

Ochrony Parku

- była zgoda w cześniej żeby NATURA 2000 objęła 

t akże tą część gm iny z zabudow aniam i

- Plan Ochrony Parku pow inien dot yczyć t ylko 

obszaru parku

Grzegorz Kasprow icz 

(g.kasprow icz@ug.bialow ieza.pl)

- odnośnie działek i zabudow y niest et y jest eśm y 

ograniczani i t o z każdej st rony

-prośba do Rady Gm iny Białow ieża żeby 

dokum ent u, kt óry pow st anie ost at ecznie nie 

uchw alić t ylko próbow ać zm ienić Plan Ochrony 

Parku i iść w  t ą st ronę żeby na działkach można 

było się rozbudow yw ać i t am gdzie są w ydane 

w arunki zabudow y były ona w ażne

- chcieliśm y aby były udost ępnione st aw y, rzeka 

Narew ka na spływ y kajakow e oraz żeby kolejka 

w ąskot orow a działała

Albert  Lit w inow icz należy pom yśleć jak podw ażyć brak 

uzgodnienia czy uzgodnienie Parku i spróbow ać 

przeanalizow ać t ą sytuację przez praw ników

REKOMENDACJE DO DALSZEJ DYSKUSJI:

-ze w zględu na długofalow ość Planu Ochronny dla Białow ieskiego Parku Narodow ego próbow ać 

uchylić rozdział 12 t ego dokum entu, kt óry w pływ a na ograniczenia rozw oju naszej gm iny;

- zast anow ić się nad przyjęciem  bądź odrzuceniem  projekt u SUIKZP przez Radę Gm iny Białow ieża

- dążyć do znalezienia sposobu aby społeczność lokalna m iała w pływ  na obszar, kt óry zam ieszkuję.

da .......

podpis koordynat ora procesu konsultacji: <a, g m i n a  BIAŁOWIEŻA
17-23i: . •ićiir-wieża 

ul. :xvunva 1 

NIP óuJ-00-66-107


