
Wójt Gminy Białowieża

od 9 sierpnia do 20 września 2018 r.

zaprasza do udziału w konsultacjach

wyłożonego do publicznego wglądu projektu 

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Białowieża

      Gmina Białowieża posiada potencjał wynikający z jej położenia w bezpośredniej bliskości             

z unikalnym dziedzictwem przyrodniczym Białowieskiego Parku Narodowego. Zachodzi 

potrzeba ustalenia zasad zagospodarowania obszaru z zachowaniem walorów przyrodniczych 

i kulturowych krajobrazu. Brakuje rozwiązań w zakresie zagospodarowania obszaru, z którego 

walorów korzystać będą mogli wszyscy, miejsca przyjaznego dla nauki, ekologii, twórczości, 

medytacji, edukacji i wypoczynku.

Czego dotyczą konsultacje? 

Michał Kalinowski, praktyka WAPB 2016



Nasz wspólny cel?

- poznanie wszystkich argumentów dotyczących przyszłego zagospodarowania terenu,

zapoznanie się z wymogami prawa i zaleceniami ekspertów,

- zebranie opinii i pomysłów w celu zaprowadzenia ładu przestrzeni dla której opracowywane

jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

- wypracowanie najlepszych rozwiązań na zaprojektowanie przestrzeni z uwzględnie

iemochrony walorów przyrodniczo - krajobrazowych Puszczy Białowieskiej.

Każdy uczestnik konsultacji może tworzyć założenia do studium zanim zostanie 

ono uchwalone:

Może wziąć udział we wspólnym szukaniu odpowiedzi na pytania:

1. Co można stworzyć w Gminie Białowieża aby jej mieszkańcom żyło się lepiej?

2. Jakie inwestycje zrealizować, aby przyciągnąć i zatrzymać na dłużej turystów?

3. Jakie rozwiązania należy wypracować, aby osiągnąć konsensus pomiędzy wymogami

środowiska naturalnego a lokalna społecznością?

W terminie od 9 sierpień do 20 wrzesień 2018 r. zapraszamy do:

- odwiedzenia punktu konsultacyjnego gdzie będzie można zapoznać się z dokumentacją

dotyczącą dokumentu planistycznego, złożyć swoje uwagi oraz uzyskać niezbędne

inforację;

- aktywnego udziału w debacie publiczna poświęconej studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

- przesyłania uwag za pomocą interaktywnego narzędzia konsultacyjnego opartego o GIS

 Podlaskie.

Propozycje, opinie i uwagi można wnosić w następujący sposób:
- poprzez aktywny udział w debacie publicznej w dniu 16 sierpnia 2018 r. o godz. 16:00

w Sali „Kina Żubr” w Białowieży;
- zgłaszania uwag w punkcie konsultacyjnym w terminie od 9 sierpnia do 20 września 2018 r.
czynnym w poniedziałek-piątek w godz. 7:30-15:30 pokój Nr 9 Urzędu Gminy Białowieża
ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża;

- przesyłania uwag za pomocą interaktywnego narzędzia konsultacyjnego opartego o GIS
Podlaskie;

- przesyłanie uwag drogą mailową na adres: konsultacje@ug.bialowieża.pl lub pocztą trady-
cyjną na adres - Urząd Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża bądź osobiście
w godzinach pracy urzędu.

Osobom niepełnosprawnym – zapewniamy transport oraz obsługę w dostępnym  
miejscu (Galeria BOK) po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. 856812487).

Zapraszamy do współpracy!
Bieżące informacje o konsultacjach są dostępne na stronie internetowej:  
www.gmina.bialowieza.pl 
lub u koordynatora procesu - Małgorzata Bzowska-Dowbysz 
tel. 85 6812487 wew. 35 e-mail: konsultacje@ug.bialowieza.pl
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