
 

 

UCHWAŁA NR V/27/2015 

RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU 

z dnia 29 stycznia 2015 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Supraśl 

Na podstawie art. 18 ust. l i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 

2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 

uzdrowiskowych ( Dz. U. z 2012 r. poz. 651, poz. 742) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Statut Uzdrowiska Supraśl, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XIV/119/2011 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Uzdrowiska Supraśl. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego.   

Przewodnicząca Rady 

Monika Suszczyńska 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 lutego 2015 r.

Poz. 577



Załącznik do uchwały nr V/27/2015 

Rady Miejskiej w Supraślu 

z dnia 29 stycznia 2015 r. 

 

STATUT  

UZDROWISKA SUPRAŚL 

§ 1. Uzdrowisko Supraśl, uzyskało status Uzdrowiska Nizinnego Klimatycznego Borowinowego  

na podstawie 

Dla uzdrowiska Supraśl ustanawia się niniejszy statut uzdrowiska obowiązujący w obszarze granic miasta 

Supraśl oraz następujących sołectw: Sokołda, Łaźnie, Surażkowo, Cieliczanka, Woronicze - Międzyrzecze, 

Jałówka, Ogrodniczki, zwany dalej statutem. 

Obszar całkowity Uzdrowiska Supraśl wynosi 10 722,00ha, w tym powierzchnia strefy „A” ochrony 

uzdrowiskowej - 450,00 ha, strefy „B” – 1 398,00 ha, strefy „C” – 8 874,00 ha. 

§ 2. Na obszarze uzdrowiska wydziela się następujące strefy ochronne: 

1) Strefa „A” ochrony uzdrowiskowej 

Obejmuje obszar leśnego kompleksu Puszczy Knyszyńskiej łączącego dwa zespoły zabudowy 

sanatoryjnej. Wydziela się „południowy i północny zespół sanatoryjny” rozbudowywany w oparciu  

o istniejącą infrastrukturę techniczną i sanatoryjną. Dawne ośrodki wczasowe i hotele przekształcenie 

wyłącznie w zespoły lecznictwa uzdrowiskowego. Występująca w tych zespołach pełna infrastruktura 

techniczna oraz wolne tereny inwestycyjne dają znakomitą szansę budowy nowych zakładów lecznictwa 

uzdrowiskowego (szpitali uzdrowiskowych, sanatoriów oraz zakładów przyrodoleczniczych). Leśny 

kompleks wchodzący w skład strefy „A” ochrony uzdrowiskowej planowany jest do urządzenia Leśnego 

Parku Uzdrowiskowego wyposażonego w urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego. Wyeliminowanie  

ze strefy „A” projektowanej zabudowy mieszkaniowej i dodanie cennych przyrodniczo terenów zieleni 

wchodzących w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Knyszyńska, wyposażonego  

w infrastrukturę turystyczną i terapeutyczną stwarza w maksymalnym stopniu warunki istotne  

dla lecznictwa uzdrowiskowego. 

Przebieg granicy strefy: 

Przebieg strefy uzdrowiskowej A zaczyna swój bieg na południowej granicy działki 373 kieruje się  

w kierunku północno wschodnim mijając działki 379, 386, 392, 402/2 ich południowymi granicami, 

następnie przechodzi w granice południową drogi o nr geod 470, gdy dochodzi do drogi o nr geod. 479, 

przecina ją prostopadle i kieruje się na północ, żeby po chwili skręcić na wschód i ominąć działkę 554 

jej północną, wschodnią, a następnie południową granicą i wrócić na drogę 479. Granica kieruje się 

następnie na południowy-wschód, wzdłuż działek 1741, 1742, 1744, 1746, omija działkę 1752, jej 

zachodnią następnie północną i wschodnia stroną i wraca na drogę o nr działki 1797, następnie omija 

działkę1781/1 jej zachodnia, następnie północną granicą, dochodząc do działki 1781/2 kieruje się  

na północ, następnie na wschód wzdłuż północnej granicy działki, następnie po jej minięciu, skręca  

na południe i dochodzi do drogi 1797, którą biegnie na wschód. Dochodząc do drogi o nr geod 560, 

skręca na południe i biegnie wschodnia granicą działki 159, po minięciu którego skręca na zachód  

i biegnie jego południową granicą, następnie południową granicą działek 140, 138, 137, 136 po minięciu 

której skręca na północ i kieruje się jego zachodnią granicą, gdzie dochodzi do działki 120, gdzie skręca 

na zachód i biegnie jego południowa granicą, następnie południowa granicą działki 125, przecina drogę 

115 i wchodzi na południową granice działki 124, po minięciu którego skręca na północ i biegnie jego 

zachodnią granicą, następnie mija działkę 123 i wchodzi na zachodnią granicę działki 122, po minięciu 

około jednej trzeciej długości zachodniej granicy działki skręca w drogę leśną kierującą się na wschód, 

przecina tę działkę oraz kolejne dwie 117, 98. Dochodząc do granicy działki 97, skręca na północ  

i dochodzi do działki 712, gdzie skręca na wschód i biegnie wzdłuż działek 713, 714, 715, 716, 717, 

718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, kontynuuje bieg wschodnią granicą 

działki 96, dochodząc do działki 1224, wchodzi na drogę o nr geod 1226, biegnie jej wschodnią granicą  
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na południe i gdy dochodzi do działki 759/2 i skręca na jej północną granicą , następnie na południe 

gdzie dochodzi do zachodniego brzegu koryta rzeki, którym to brzegiem kieruje się na południe,  

po minięciu działki 137/11 skręca na południe, po minięciu działki 137/11 skręca na zachód i biegnie  

do działki 137/9, którą przecina i wchodzi na południową granicę działki 134/2 i biegnie ją do drogi  

o nr działki 170/1, dochodząc do której skręca na północ. Docierając do jej północnej granicy skręca 

zachód i biegnie wzdłuż działek 58, 57, 56/4, 55/1, 54/1, 53, 52/2, 51, 50, 49/1, 48, 47/1, 46/1, 45/1, 

44/4, 43, 42/4, po minięciu jej północnej granicy skręca na południe na wysokości działki 3/1 przecina 

drogę 167 prostopadle i wchodzi na północną granicę działki 3/1, którą kieruje się na zachód do działki 

99, gdzie skręca na południe i biegnie wzdłuż działkę 99, 100, 116, 137, gdzie dociera do działki 373  

i kończy swój bieg. 

Strefa „A” ochrony uzdrowiskowej obejmująca obszar o powierzchni 450,00 ha, na którym są 

zlokalizowane lub planowane do lokalizacji wyłącznie zakłady i urządzenia lecznictwa 

uzdrowiskowego, a także inne obiekty służące lecznictwu uzdrowiskowemu lub obsłudze pacjenta  

i turysty, takie jak pensjonaty, restauracje lub kawiarnie oraz infrastruktura turystyczna, rekreacyjna  

i terapeutyczna wraz z zielenią urządzoną. 

Zarys strefy A ochrony uzdrowiskowej przedstawiony jest w załączniku graficznym. 

Powierzchnia projektowanej strefy „A” wynosi 450,00 ha (dotychczasowa 150,90 ha), 

2) Strefa „B” ochrony uzdrowiskowej ze względów ochronnych obejmuje znaczną część obszaru miasta 

przylegającą do obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej. Strefa ta ze względu na zagospodarowanie  

i sposób użytkowania ma charakter ochronny dla podstawowej strefy ochrony uzdrowiskowej „A”. 

Przeznaczona jest dla budownictwa mieszkaniowego, usług dla mieszkańców stałych, budowy zaplecza 

techniczno-gospodarczego niezbędnego dla funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego w strefie „A” 

ochrony uzdrowiskowej oraz dla lokalizacji urządzeń sportowych, turystycznych itp. Jest to strefa 

wzbogacona obszarami cennymi przyrodniczo (planowany użytek ekologiczny doliny rzeki Supraśl) oraz 

cennych historycznie i kulturowo obiektów architektonicznych, urbanistycznych i technicznych w tym 

projektowany Park Kulturowy: „Osada tkaczy”, oraz „Supraski System Wodny”. 

Granica strefy uzdrowiskowej B zaczyna swój bieg na południowej granicy działki 77 i biegnie  

na północ wzdłuż zachodniej granicy tej działki, mija następnie działkę 72, po jej minięciu omija działkę 

68, jej południową, następnie wschodnią granicą, dochodząc do koryta rzeki Supraśl. Korytem kieruje 

się na wschód, aż dociera do działki 354 gdzie wchodzi na jej północną granicę i biegnie na wschód 

mijając działki 758/1, 755, 754, 230/2, po minięciu której skręca na północ, początkowo biegnąc wzdłuż 

drogi 752, następnie przechodząc w drogę 24, po minięciu działki 200/1 skręca na wschód, dochodzi  

do działki 201/1, gdzie skręca na północ, po minięciu jej zachodniej granicy skręca na wschód na jej 

południową granicę, po jej minięciu dochodzi do działki 254, gdzie skręca na południe i biegnie  

do działki 261, gdzie skręca na wschód i biegnie jej północną granicą do działki 262, gdzie skręca  

na południe. Po minięciu działki 262 skręca na wschód, dochodząc do działki 278, skręca na południe  

i biegnie do północnej granicy działki 306/1. Następnie tnie działki 963/6, 963/8, 926/9 oraz koryto 

rzeki Supraśl, wchodząc na wschodnią granicę działki 184, którą biegnie na południe, przechodząc 

następnie we wschodnia granicę działki 193 oraz działki 194, w połowie której to działki skręca  

na zachód w drogę leśną i przecina działki 194, 192, 191, 190, 189, 188, 187, 160, 158, 157, 156, 155, 

154. Po przecięciu działki 154, wchodzi na wschodnią granicę działki 153, którą biegnie na północ, 

następnie skręca na zachód na północną granicę działki 153, następnie przechodzi w granicę działki 152, 

po minięciu której skręca na północ. Dochodzi do drogi o nr geod. 115, którą biegnie na północny 

wschód, na wysokości wschodniej granicy działki 131 przecina drogę prostopadle i wchodzi na ową 

granicę biegnąc na północ, po dotarciu do granicy z działką 78, skręca na zachód mijając działki 78  

oraz 77, gdzie kończy swój bieg. 

Zarys strefy A ochrony uzdrowiskowej przedstawiony jest w załączniku graficznym Powierzchnia 

projektowanej strefy „B” wynosi 1398,00 ha (dotychczasowa 1337,60 ha), 

3) Strefa „C” ochrony uzdrowiskowej 

Strefa „C” Uzdrowiska Supraśl obejmuje obszar stanowiący otulinę strefy „B” i „A” ochrony 

uzdrowiskowej i stanowi zarys uzdrowiska. Strefa ta przebiega po granicach sołectw gminy tj. sołectwa: 

Jałówka, Woronicze – Międzyrzecze, Sokołda, Łaźnie, Surażkowo, Cieliczanka, Ogrodniczki oraz 

miasta Supraśl (obręb Krasne Ciasne). 
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Powierzchnia projektowanej strefy „C” wynosi 8 874,00 ha, (dotychczasowa 9 233,69) 

§ 3. W celu zapewnienia prawidłowej działalności lecznictwa uzdrowiskowego określa się szczegółowe 

czynności zabronione w strefach: 

1. W strefie „A” ochrony uzdrowiskowej zabrania się: 

1) budowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r.  

Nr 243, poz. 1623 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 45, poz. 235): 

a) zakładów przemysłowych, 

b) budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, 

c) garaży wolno stojących, 

d) obiektów handlowych o powierzchni użytkowania większej niż 400 m
2
, 

e) stacji paliw oraz punktów dystrybucji produktów naftowych, 

f) autostrad i dróg ekspresowych, 

g) parkingów naziemnych o liczbie miejsc postojowych większej niż 15% miejsc noclegowych w szpitalach 

uzdrowiskowych, sanatoriach uzdrowiskowych i pensjonatach, nie większej jednak niż 30 miejsc 

postojowych, oraz parkingów naziemnych przed obiektami usługowymi o liczbie miejsc postojowych nie 

większej niż 10, 

h) stacji bazowych telefonii ruchomej, stacji nadawczych radiowych i telewizyjnych, stacji 

radiolokacyjnych i innych emitujących fale elektromagnetyczne, z wyłączeniem urządzeń łączności  

na potrzeby służb bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa, z zastrzeżeniem że urządzenia te będą 

oddziaływały na środowisko polami elektromagnetycznymi o poziomie nie wyższym niż określone dla 

strefy „B”, 

i) obiektów budowlanych mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w szczególności takich 

jak: warsztaty samochodowe, wędzarnie, garbarnie, z wyjątkiem obiektów budowlanych służących 

poprawie stanu sanitarnego uzdrowiska, w szczególności takich jak: sieć wodno-kanalizacyjna, sieć 

gazowa, kotłownie gazowe, wiercenia wykonywane w celu ujmowania wód leczniczych, 

j) zapór piętrzących wodę na rzekach oraz elektrowni wodnych i wiatrowych; 

2) uruchamiania składowisk odpadów stałych i płynnych, punktów skupu złomu i punktów skupu produktów 

rolnych, składów nawozów sztucznych, środków chemicznych i składów opału; 

3) uruchamiania pól biwakowych i campingowych, budowy domków turystycznych i campingowych; 

4) prowadzenia targowisk, z wyjątkiem punktów sprzedaży pamiątek, wyrobów ludowych, produktów 

regionalnych, w formach i miejscach wyznaczonych przez gminę; 

5) prowadzenia działalności rolniczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku  

od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm. 5); 

6) trzymania zwierząt gospodarskich w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji 

hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. 

Nr 223, poz. 1775 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857); 

7) organizacji rajdów samochodowych i motorowych; 

8) organizowania imprez masowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez 

masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 152, poz. 1021), zakłócających 

proces leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, i działalności o charakterze 

rozrywkowym zakłócającej ciszę nocną w godz. 2200-600, z wyjątkiem imprez masowych znajdujących się 

w harmonogramie imprez gminnych; 

9) pozyskiwania surowców mineralnych innych niż naturalne surowce lecznicze; 

10) wyrębu drzew leśnych i parkowych, z wyjątkiem cięć pielęgnacyjnych; 

11) prowadzenia robót melioracyjnych i innych działań powodujących niekorzystną zmianę istniejących 

stosunków wodnych; 
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12) prowadzenia działań mających negatywny wpływ na fizjografię uzdrowiska i jego układ urbanistyczny 

lub właściwości lecznicze klimatu. 

13) w zakresie wymagań sanitarnych: 

a) odprowadzania wód opadowych bezpośrednio do zbiorników wodnych, 

b) odprowadzania ścieków sanitarnych do zbiorników bezodpływowych, 

14) w zakresie ochrony przed hałasem - organizowania imprez masowych po godzinie 22.00, z wyjątkiem 

imprez znajdujących się w harmonogramie imprez gminnych, 

15) w zakresie estetyki budynków, sklepów i zakładów usługowych oraz placówek kulturalnych: 

a) budowania nowych obiektów wyższych niż 3 kondygnacje plus poddasze użytkowe, przeznaczonych  

pod funkcję usługowo-uzdrowiskową, 

b) wznoszenia reklam wolno stojących wielkopowierzchniowych w miejscach niewyznaczonych przez 

gminę w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub na mapie będącej załącznikiem 

graficznym nr 4 do statutu oraz reklam o pow. większej niż określona w obowiązujących m.p.z.p. 

c) wznoszenia obiektów będących punktami sprzedaży pamiątek, wyrobów ludowych, produktów 

regionalnych lub towarów o podobnym charakterze, niezgodnych z warunkami, określonymi  

na załączniku graficznym nr 5, ilustrującym lokalizację tych obiektów. 

16) w zakresie handlu obnośnego i obwoźnego – zabrania się handlu obnośnego i obwoźnego z wyjątkiem 

sprzedaży ciętych kwiatów. 

2. W strefie „B” ochrony uzdrowiskowej zabrania się: 

1) budowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r.  

Nr 243, poz. 1623 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 45, poz. 235): 

a) zakładów przemysłowych, 

b) obiektów handlowych o powierzchni użytkowania większej niż 400 m
2
, 

c) stacji paliw, bliżej niż 500 m od granicy strefy „A” ochrony uzdrowiskowej, 

d) urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne, będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r.  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), oddziałujących  

na strefę „A” ochrony uzdrowiskowej polami elektromagnetycznymi o poziomach wyższych niż 

dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych - charakteryzowane przez dopuszczalne wartości 

parametrów fizycznych - dla miejsc dostępnych dla ludności, określone na podstawie art. 122 ustawy  

z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), 

e) parkingów naziemnych o liczbie miejsc postojowych powyżej 50, z wyjątkiem podziemnych  

i naziemnych parkingów wielopoziomowych; 

2) wyrębu drzew leśnych i parkowych, z wyjątkiem cięć pielęgnacyjnych i wyrębu określonego w planie 

urządzenia lasu; 

3) uruchamiania składowisk odpadów stałych i płynnych, punktów skupu złomu i punktów skupu produktów 

rolnych, składów nawozów sztucznych, środków chemicznych i składów opału; 

4) pozyskiwania surowców mineralnych innych niż naturalne surowce lecznicze; 

5) prowadzenia robót melioracyjnych i innych działań powodujących niekorzystną zmianę istniejących 

stosunków wodnych; 

6) prowadzenia działań mających negatywny wpływ na fizjografię uzdrowiska i jego układ urbanistyczny  

lub właściwości lecznicze klimatu; 

7) w zakresie wymagań sanitarnych - odprowadzania ścieków sanitarnych do zbiorników bezodpływowych,  

o ile nie ma możliwości podłączenia się do kanalizacji sanitarnej, 
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8) w zakresie estetyki budynków, sklepów i zakładów usługowych oraz placówek kulturalnych - wznoszenia 

reklam wolno stojących, jeżeli nie są one elementem infrastruktury turystycznej lub są niezgodne  

z wzorami tablic reklamowych określonych w zał. nr 5, 

3. W strefie „C” ochrony uzdrowiskowej zabrania się: 

1) budowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r.  

Nr 243, poz. 1623 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 45, poz. 235) - zakładów przemysłowych; 

2) pozyskiwania surowców mineralnych innych niż naturalne surowce lecznicze; 

3) prowadzenia robót melioracyjnych i innych działań powodujących niekorzystną zmianę istniejących 

stosunków wodnych; 

4) prowadzenia działań mających negatywny wpływ na fizjografię uzdrowiska i jego układ urbanistyczny lub 

właściwości lecznicze klimatu; 

5) wyrębu drzew leśnych i parkowych, z wyjątkiem cięć pielęgnacyjnych i wyrębu określonego w planie 

urządzenia lasu. 

§ 4. W celu zachowania walorów uzdrowiskowych miasta poza wymienionymi w § 3 określa się 

szczegółowe czynności zabronione w poszczególnych strefach ochrony w zakresie: 

1) wymagań sanitarnych: spalania na ogniskach i w piecach tradycyjnych odpadów oraz stosowanie  

w budownictwie materiałów zawierających azbest i inne składniki uznane za szkodliwe dla zdrowia ludzi  

i środowiska (dotyczy całości obszaru uzdrowiska); 

2) w zakresie ochrony przed hałasem – używania urządzeń emitujących hałas w tym, piłowania drewna 

sprzętem mechanicznym, odpalania petard, organizowania imprez masowych z użyciem nagłośnienia  

w przestrzeni publicznej, od godzinie 22.00 do 8.00, (dotyczy strefy „A” i „B” ochrony uzdrowiskowej) 

z wyłączeniem imprez i innych wydarzeń zapisanych w harmonogramie imprez gminnych; 

3) prowadzenia polowań myśliwskich i używania spalinowych pojazdów mechanicznych w leśnym parku 

uzdrowiskowym z wyłączeniem służb komunalnych i leśnych; 

4) w zakresie estetyki budynków mieszkalnych i usługowych oraz placówek kulturalnych: 

a) na obszarze całego uzdrowiska 

- wykonywania pokryć dachowych i elewacyjnych z różnych materiałów i kolorów wzajemnie 

niezharmonizowanych ze sobą, na jednej połaci, z zakazem stosowania kolorów agresywnych  

(w przestrzeni uzdrowiska); 

b) na obszarze strefy „A” i „B” oraz obszarach objętych ochroną konserwatorską, 

- wykonywania od strony terenów publicznych ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych 

c) dla obiektów położonych w strefie „A” i „B” oraz w obszarach objętych ochroną konserwatorską  

(z wyłączeniem obiektów gospodarskich i pomocniczych) stosowania dachów o kącie nachylenia nie 

mniejszym niż 45
o 

oraz stropodachów płaskich, krytych papą bitumiczną (z wyłączeniem pokryć 

bitumicznych imitujących dachówki), 

d) dla strefy „A” i „B” uzdrowiska oraz na obszarach objętych ochroną konserwatorska, określonych  

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub realizowanych w oparciu o decyzje 

administracyjne, stosowania różnorodnych materiałów wykończeniowych na elewacji frontowej 

budynków. 

5) Handlu obnośnego i obwoźnego w strefie „A”: 

a) z wyjątkiem punktów sprzedaży pamiątek, wyrobów regionalnych i ludowych w miejscach 

wyznaczonych w zał. graficznym nr 4. 

§ 5. Zaleca się wznoszenie nowych obiektów: lecznictwa uzdrowiskowego, mieszkalnych, mieszkalno-

usługowych, usługowych, hotelowych, pensjonatowych i innych na obszarze strefy „A” i „B” ochrony 

uzdrowiskowej z zachowaniem historycznego charakteru zabudowy miasta, w tym materiału, kolorystyki  

i detalu architektonicznego, występujących w bezpośrednim sąsiedztwie wznoszonego obiektu, 
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§ 6. W poszczególnych strefach ochrony uzdrowiskowej przyjmuje się następujące wskaźniki terenów 

zieleni oraz powierzchnię wydzielonych działek: 

1. W strefie „A”, wskaźnik powierzchni terenów zieleni nie mniejszy niż 65% powierzchni strefy,  

a minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek powinna się kształtować w granicach minimalnej  

pow. 1500 m
2
, z tolerancją 10%. 

2. W strefie „B”, stanowiącej otulinę strefy „A”, wskaźnik powierzchni terenów zieleni nie mniejszy niż 

50% powierzchni strefy, a minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek powinna się kształtować  

w granicach minimalnej pow. 700 m
2
, z tolerancją 10%. 

3. W strefie „C”, wskaźnik powierzchni terenów biologicznie czynnych nie mniejszy niż 45% powierzchni 

strefy, a minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek zostanie określona w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego. 

Wyszczególnienie 
Strefa „A” 

min 65% 

Strefa „B” 

min 50% 

Strefa „C” 

min 45% 

 %  ha %  ha %  ha 

Tereny zieleni 95,92 431,64 86,69 1212,00 
 

8787,00 
99,02 

Tereny zabudowane i 
0,08 18,36 13,31 186,00 0,08 87,00 

inne 

Razem 100,00 450,00 100,00 1398,00 100,00 8874,00 

§ 7. 1. Przepisy mające na celu ochronę funkcji leczniczej w uzdrowiskach, określające w szczególności: 

a) miejsca prowadzenia punktów sprzedaży pamiątek, wyrobów ludowych, produktów regionalnych lub 

towarów o podobnym charakterze, oraz lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych, określono w załączniku 

graficznym nr 4, 

b) formy zadaszenia stoiska handlowego oraz tablic i urządzeń reklamowych, określono w załączniku 

graficznym nr 5. 

2. Miejsca lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych oraz ich forma i czas ekspozycji. 

1) W zależności od miejsca lokalizacji, dopuszcza się następujące formy: 

a) słupy informacyjne - reklamowe sytuowane jedynie w miejscach określonych w zał. 4, (forma zgodna  

ze wzornikami), 

b) bilbordy informacyjne i reklamowe sytuowane w wyznaczonych miejscach (max wymiary 3,5 x 2,5 m  

i wysokości 4,5 m), sytuowane okazjonalnie w uzgodnionych z Komisją Uzdrowiskową miejscach, 

jednak nie dłużej niż na okres 3 miesięcy. 

c) tablice elektroniczne – świetlne „Citylight”, informacyjne i reklamowe sytuowane w wyznaczonych 

miejscach określonych w zał. graficznym nr 4, (max wymiary 3,5 x 2,5 m i wysokości 4,5 m), 

d) ekrany siatkowe umieszczane na obiektach remontowanych lub zdewastowanych, wypełniające  

i estetyzujące przestrzeń (o wysokości nie przekraczającej wysokość zabudowy sąsiedniej i czasie nie 

dłuższym niż 1 rok), 

2) Możliwe jest umieszczenie tzw. banerów w pasach drogowych (za zgodą właściciela lub zarządcy drogi), 

na czas trwania imprez, które zostały wpisane w roczny harmonogram wydarzeń kulturalnych i sportowo 

rekreacyjnych planowanych w uzdrowisku. 

3) Możliwe jest umieszczenie plakatów i ogłoszeń (informacja czasowa) w miejscach przeznaczonych do tego 

celu (tablice i słupy ogłoszeniowe lokalizowane zgodnie z zał. do statutu). 

4) Możliwe jest umieszczenie urządzeń informacyjnych o uzdrowisku na granicy strefy C ochrony 

uzdrowiskowej. 

5) Treść wszystkich reklam spójna z charakterem miejsca, kreująca pozytywny wizerunek Uzdrowiska 

Supraśl, z wyłączeniem okazjonalnych wydarzeń organizowanych przez samorząd i jego jednostki. 
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6) Zakazuje się mocowania plansz i bilbordów reklamowych na ogrodzeniach posesji oraz elewacjach 

frontowych budynków (z wyjątkiem zunifikowanych tablic informacyjnych wg. opracowanych wzorników) 

oraz słupach oświetleniowych. 

3. Miejsce lokalizacji punktów sprzedaży pamiątek, wyrobów ludowych, produktów regionalnych lub 

towarów o podobnym charakterze. 

1) W zależności od miejsca lokalizacji, dopuszcza się następujące formy: 

a) namioty sytuowane okazjonalnie o jednakowych: gabarytach, strukturze materiałowej i kolorze 

piaskowym, 

b) obiekty o konstrukcji drewnianej w formie charakterystycznej dla miasta, z dachem krytym dachówka 

ceramiczną „esówką” określone w załączniku graficznym nr 5, 

c) małogabarytowe zadaszenia miejsc lokalnego handlu z zastosowaniem markiz (wg rysunków 

stanowiących załącznik nr 5), 

d) stelaże drewniane w kolorze naturalnego drewna lub metalowe w kolorze białym, sytuowane 

okazjonalnie. 

§ 8. Na terenie uzdrowiska znajdują się udokumentowane następujące naturalne surowce lecznicze: 

1. Złoże torfu leczniczego o nazwie „Podsokołda” zaliczono do kopalin leczniczych na mocy 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie złóż wód zaliczonych do solanek, wód 

leczniczych i termalnych oraz złóż innych kopalin leczniczych, a także zaliczania kopalin pospolitych  

z określonych złóż lub jednostek geologicznych do kopalin podstawowych (Dz. U. Nr 32, poz. 220). 

W oparciu o ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96) 

uwzględniając opinię Komisji Zasobów Kopalin przy Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa zatwierdzono dokumentację geologiczną w kategorii „B” złoża torfu leczniczego 

„PODSOKOŁDA”, gmina Supraśl, woj. białostockie zawierającą ustalenie geologicznych zasobów 

bilansowych złoża torfu leczniczego wg stanu w dniu 30 kwietnia 1994r. w ilości 47,288 m3 = 47,288 t. 

(Decyzja UW w Białymstoku OS.IV-7516/1/95) i średniej miąższości 2,3 m, znajdującego się na terenie 

Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej oraz obszaru Natura 2000, w granicach obszarów 

utworzonych na mocy Dyrektyw Ptasiej i Siedliskowej, tj. w na obszarze Specjalnego Obszaru Ochrony 

Siedlisk „Ostoja Knyszyńska” oraz Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków „Puszcza Knyszyńska”, spełnia 

wymagania fizyczno - chemiczne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13.04.2006 r.  

(Dz. U. Nr 80 poz. 565) dla borowin typu przejściowego, przydatnych do zabiegów leczniczych w postaci 

zawijań, okładów, kąpieli w gęstej masie całkowitych i częściowych (tzw. fasonów). 

Złoże uzyskało w 2008 roku świadectwo potwierdzającego właściwości lecznicze peloidu (borowiny)  

nr HU-30/BL-1/2008 wydane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH Zakład Tworzyw 

Uzdrowiskowych w Poznaniu . 

W 2013 roku sporządzono Dodatek nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża torfu leczniczego 

(borowiny) Podsokołda 1, w kat B, zatwierdzony Decyzja Starosty Powiatu Białostockiego nr RŚ. 

6528.2.2013 z dnia 28 maja 2013r. ustalający bilansowe zasoby torfu leczniczego (borowiny) w ilości  

13,48 tyś. m
3
. 

Burmistrz Supraśla ustalił decyzją nr RI.6220.3.2013 z dnia 02 lipca 2014 r. środowiskowe 

uwarunkowania dla przedsięwzięcia eksploatacji borowiny leczniczej dla złoża „Podsokołda” zlokalizowane 

na działkach o nr ewidencyjnych 95/4, 97, 98/8 w miejscowości Sokołda, 

2. Właściwości leczniczych klimatu Supraśla wykonano w oparciu o wytyczne znajdujące się w załączniku 

4 cz. III Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.04.2006 r. w sprawie zakresu badań niezbędnych  

do ustalenia właściwości (...) leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa 

potwierdzającego te właściwości (Dz. U. Nr 80, poz. 565). 

Położenie geograficzne Supraśla, w szczególności jego stref uzdrowiskowych w warunkach 

kształtowanych przez klimat nizinny powodują, że uzdrowisko to nadaje się do prowadzenia kierunków 

klimatoterapii w zakresie helioterapii, aeroterapii i kinezyterapii. 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 8 – Poz. 577



Helioterapia, aeroterapia i kinezyterapia służą regeneracji sił i profilaktyce zdrowia oraz wspomagają inne 

rożne formy leczenia uzdrowiskowego. 

1) na obszarze Supraśla wyróżnia się dwie strefy bioklimatyczne: 

a) strefę korzystną (obejmującą prawie cały obszar miasta z wyjątkiem części nadrzecznej w dolinie 

Supraśli, ale wraz z kompleksami leśnymi Puszczy Knyszyńskiej), 

Na obszarach strefy korzystnej następuje zmniejszenie dopływu energii słonecznej, mniejsze są 

dobowe wahania temperatury powietrza, niższa wilgotność powietrza, a także mniejsze prędkości 

wiatru. 

b) strefę umiarkowanie korzystną (obejmującą dno doliny rzeczki Supraśli oraz zbocza niewysokich 

wzniesień o ekspozycji północnej). 

Dno doliny rzecznej narażone jest na gromadzenie się chłodnego powietrza. Występują tu większe 

kontrasty termiczne, wyższa wilgotność powietrza i większe prędkości wiatru. 

2) bardzo ważnym z bioklimatycznego punktu widzenia elementem środowiska przyrodniczego są otaczające 

Supraśl lasy, stanowiące fragment Puszczy Knyszyńskiej. Są to przeważnie bory świerkowe, bory sosnowe 

oraz dębowo - świerkowe. Naturalne kompleksy leśne posiadają cenne walory bioterapeutyczne. 

Charakteryzują się one obecnością w powietrzu fitoaerozoli - olejków eterycznych z grupy terpenów, 

wydzielanych przez drzewostany szpilkowe. Tego typu lasy oddziałują leczniczo na choroby układu 

oddechowego (aromatoterapia). Substancje lotne zawarte w powietrzu poza działaniem dezynfekcyjnym 

obniżają ciśnienie krwi i wpływają tonizująco na układ nerwowy; 

3) w związku z powyższym na terenie uzdrowiska Supraśl nie została zdefiniowana trzecia niekorzystna strefa 

bioklimatyczna. 

Korzystne warunki bioklimatyczne, czyste powietrze, a także inne walory środowiska geograficznego 

w pełni predysponują Supraśl do prowadzenia leczenia balneologiczno - klimatycznego dla ludzi  

w podeszłym wieku, rekonwalescentów, osób otyłych oraz dzieci, a więc pacjentów, którzy źle znoszą 

silne bodźce atmosferyczne. Szczególnie wskazana tu będzie terapia chorób układu oddechowego, 

układu krążenia, chorób narządów ruchu, chorób kobiecych i chorób psychicznych. 

§ 9. W oparciu o udokumentowane właściwości lecznicze naturalnych surowców i właściwości lecznicze 

klimatu ustala się dla Uzdrowiska Supraśl następujące kierunki lecznicze: 

1) choroby górnych i dolnych dróg oddechowych, 

2) choroby kardiologiczne, 

3) choroby ortopedyczno- urazowe, 

4) choroby reumatologiczne, 

§ 10. Nieprzestrzeganie zasad określonych niniejszym statutem podlega odpowiedzialności na zasadach 

ogólnych. 

§ 11. 1. Zmiana Statutu Uzdrowiska następuje w trybie przewidzianym dla jego uchwalania 

2. Zmiany w rejestrze zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego oraz w wykazie pomników 

przyrody nie wymagają zmiany niniejszego Statutu. 

§ 12. Załącznikami tekstowymi do statutu są: 

1) wykaz zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, stanowiący 

załącznik nr 1; 

2) wykaz pomników przyrody na obszarze uzdrowiska, stanowiący załącznik nr 2. 

§ 13. Załącznikami graficznymi do statutu są: 

1) mapa strefy „C” wraz z granicami obszaru „A” i „B” i terenami górniczymi / skali 1:25.0001, 

2) mapa strefy „A” i „B” z naniesieniem istniejących zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i urządzeń 

lecznictwa uzdrowiskowego i oznaczonymi ulicami /w skali 1:10.0001, 
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3) mapa strefy „A” z naniesieniem zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i urządzeń lecznictwa 

uzdrowiskowego oraz ulic i terenów zieleni /w skali 1:5.0001 (układ stref ochrony uzdrowiskowej 

zatwierdzony Decyzją Ministra Zdrowia nr 73 z dnia 29.05.2013 r.); 

4) mapa miejsc lokalizacji tablic i miejsc reklamowych oraz form i miejsc prowadzenia punktów sprzedaży 

pamiątek, wyrobów ludowych, produktów regionalnych lub o podobnym charakterze w. strefie „A” i „B” 

ochrony uzdrowiskowej; 

5) Wzornik obiektów małej architektury (tablice ogłoszeniowe oraz zadaszenie miejsca handlu) do stosowania 

na obszarze uzdrowiska Supraśl; 

6) Księga identyfikacji indywidualnej Uzdrowiska Supraśl zatwierdzona Zarządzeniem Burmistrza Supraśla 

nr 7/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. 

Załączniki tekstowe do statutu: 

Załącznik nr 1 

Wykaz zakładów lecznictwa uzdrowiskowego z określeniem funkcjonowania w nich zakładów 

przyrodoleczniczych i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego: 

Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego 

1) Sanatorium uzdrowiskowe „KNIEJA” (ośrodek SPA) – Supraśl ul. Al. Niepodległości 6; 

2) Zakład przyrodoleczniczy (w sanatorium Knieja) – Supraśl ul. Al. Niepodległości 6 (zaliczenie sanatorium 

„Knieja” oraz Zakładu Przyrodoleczniczego, do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzących 

działalność leczniczą na obszarze strefy „A” ochrony uzdrowiska Supraśl, Decyzją Ministra Zdrowia  

nr 36A z dnia 27.01.2014 r.); 

3) Ścieżki ruchowe na terenie Leśnego Parku Uzdrowiskowego; 

4) Promenada nadrzeczna z urządzeniami do kinezyterapii, „Bulwary im. Wiktora Wołkowa”. 

Załącznik nr 2 

Wykaz pomników przyrody i rezerwatów na obszarze uzdrowiska: 

1. Pomniki przyrody na obszarze gminy Supraśl: 

1) Jałowce pospolite (2 szt.), oznaczone symbolem 2 pp, położone w miejscowości Międzyrzecze – uznane 

zarządzeniem nr 27/81 Wojewody Białostockiego z dnia 14 listopada 1981 r. w sprawie uznania niektórych 

tworów za pomniki przyrody i objęcia ich ochroną (Dz. Urz. Nr 10, poz. 52) 

2) Dąb szypułkowy, oznaczony symbolem 3 pp, położony w obrębie leśnym Supraśl, Oddz./poddz.  

188 g – uznany zarządzeniem nr 51/86 Wojewody Białostockiego z dnia 30 grudnia 1986 r. w sprawie 

uznania niektórych tworów za pomniki przyrody i objęcia ich ochroną (Dz. Urz. Nr 22, poz. 246); 

3) Świerk pospolity, oznaczony symbolem 4 pp, położony w obrębie leśnym Supraśl, Oddz./poddz. 103  

i – uznany zarządzeniem nr 5/90 Wojewody Białostockiego z dnia 30 stycznia 1990 r. w sprawie uznania 

niektórych tworów za pomniki przyrody i objęcia ich ochroną (Dz. Urz. Nr 5, poz. 45); 

4) Jesion wyniosły, oznaczony symbolem 5 pp, położony w obrębie leśnym Supraśl, Oddz./poddz. 120 c  

– uznany jak w pkt 3; 

5) Jesion wyniosły, oznaczony symbolem 6 pp, położony w obrębie leśnym Supraśl, Oddz./poddz. 120 c  

– uznany jak w pkt 3; 

6) Głaz narzutowy, oznaczony symbolem 13 pp, położony w obrębie leśnym Sokółka, Oddz./poddz. 237 c  

– uznany rozporządzeniem nr 3/94 Wojewody Białostockiego z dnia 17 listopada 1994r. w sprawie uznania 

niektórych tworów przyrody za pomniki przyrody i objęcia ich ochroną (Dz. Urz. Nr 18, poz. 93); 

7) Głaz narzutowy, oznaczony symbolem 14 pp, położony w obrębie leśnym Sokółka, Oddz./poddz. 263 b  

– uznany jak w pkt 6; 
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8) Dąb szypułkowy, oznaczony symbolem 15 pp, położony w obrębie Sokółka (25 m od drogi Supraśl–Krynki 

w okolicy Kopnej Góry) - uznany zarządzeniem nr 3/79 Wojewody Białostockiego z dnia 14 lutego  

1979 r. w sprawie uznania niektórych tworów za pomniki przyrody i objęcia ich ochroną (Dz. Urz. Nr 3,  

poz. 18); 

9) Dęby szypułkowe (2), oznaczone symbolem 16 pp, położone w obrębie leśnym Sokółka Oddz./poddz.  

264 p - uznane jak w pkt 8; 

10) Dąb szypułkowy, oznaczony symbolem 17 pp, położony w obrębie leśnym Sokółka Oddz./poddz.  

254 r - uznany jak w pkt 8; 

11) Dąb szypułkowy, oznaczony symbolem 18 pp, położony w obrębie leśnym Supraśl, Oddz./poddz.  

5 y - uznany rozporządzeniem nr 5/92 Wojewody Białostockiego z dnia 13 kwietnia 1992 r. w sprawie 

uznania niektórych tworów za pomniki przyrody i objęcia ich ochroną (Dz. Urz. W. B. Nr 9, poz. 51); 

12) Jesion wyniosły, oznaczony symbolem 19 pp, położony w obrębie leśnym Supraśl, Oddz./poddz. 107 c  

– uznany jak w pkt 11; 

13) Jesion wyniosły, oznaczony symbolem 20 pp, położony w obrębie leśnym Supraśl, Oddz./poddz. 107 c  

– uznany jak w pkt 11; 

14) Jesion wyniosły, oznaczony symbolem 21 pp, położony w obrębie leśnym Supraśl, Oddz./poddz. 107 c  

– uznany jak w pkt 11; 

15) Świerk pospolity, oznaczony symbolem 22 pp, położony w obrębie leśnym Supraśl, Oddz./poddz. 107 c  

– uznany jak w pkt 11; 

16) Wiąz górski, oznaczony symbolem 23 pp, położony w obrębie leśnym Supraśl, Oddz./poddz. 107 c  

– uznany jak w pkt 11; 

17) Wiąz górski, oznaczony symbolem 24 pp, położony w obrębie leśnym Supraśl, Oddz./poddz. 107 c  

– uznany jak w pkt 11; 

18) Jesion wyniosły, oznaczony symbolem 25 pp, położony w obrębie leśnym Supraśl, Oddz./poddz. 108 a  

– uznany jak w pkt 11 

19) Świerk pospolity, oznaczony symbolem 26 pp, położony w obrębie leśnym Supraśl, Oddz./poddz. 108 g  

– uznany jak w pkt 11; 

20) Jesion wyniosły, oznaczony symbolem 27 pp, położony w obrębie leśnym Supraśl, Oddz./poddz. 108 a  

– uznany jak w pkt 11; 

21) Jesion wyniosły, oznaczony symbolem 28 pp, położony w obrębie leśnym Supraśl, Oddz./poddz. 108 a  

– uznany jak w pkt 11; 

22) Klon zwyczajny, oznaczony symbolem 29 pp, położony w obrębie leśnym Supraśl, Oddz./poddz. 108 f  

– uznany jak w pkt.11,Dąb sztpułkowy, oznaczony symbolem 30 pp, położony w obrębie leśnym Supraśl, 

Oddz./poddz. 120 c – uznany jak w pkt 11; 

23) Dąb sztpułkowy, oznaczony symbolem 31 pp, położony w obrębie leśnym Supraśl, Oddz./poddz. 120 c  

– uznany jak w pkt 11,24) Sosna zwyczajna, oznaczona symbolem 32 pp, położona w obrębie leśnym 

Supraśl, Oddz./poddz. 163 a – uznana jak w pkt 11. 

2. Pomniki przyrody na obszarze miasta Supraśl: 

1) Aleja drzew, oznaczona symbolem 1 pp, uznane zarządzeniem nr 27/81 Wojewody Białostockiego z dnia 

14 listopada 1981 r. w sprawie uznania niektórych tworów za pomniki przyrody i objęcia ich ochroną  

(Dz. Urz. Nr 10, poz. 52); 

2) Grupa lip drobnolistnych (11 szt), oznaczone symbolem 7 pp,– uznane Rozporządzeniem nr 3/94 

Wojewody Białostockiego z dnia 17 listopada 1994 r. w sprawie uznania niektórych tworów przyrody  

za pomniki przyrody i objęcia ich ochroną (Dz. Urz. Nr 18, poz. 93); 

3) Dąb szypułkowy, oznaczony symbolem 8 pp,– uznany jak w pkt 2; 

4) Lipa drobnolistna, oznaczona symbolem 9 pp,– uznana jak w pkt 2; 

5) Wiąz szypułkowy, oznaczony symbolem 12 pp,– uznany jak w pkt 2. 
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3. Rezerwaty przyrody obszarze gminy Supraśl : 

1) Rezerwat „Las Cieliczański” – ustanowiony Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 czerwca 1990 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (MP Nr 31, 

poz. 248); 

2) Rezerwat „Surażkowo” – ustanowiony Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów 

Naturalnych z dnia 29 grudnia 1987 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (MP z 1988 r. Nr 5,  

poz. 47); 

3) Rezerwat „Krzemienne Góry”– ustanowiony jak w pkt 2; 

4) Rezerwat „Budzisk” – ustanowiony Zarządzeniami: Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia  

31 marca 1970 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (MP Nr 11, poz. 97) oraz Ministra Ochrony 

Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 18 lutego 1987 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody  

(MP Nr 7, poz. 54); 

5) Rezerwat „Krasne”– ustanowiony jak w pkt 1; 

6) Rezerwat „Jałówka” – ustanowiony jak w pkt 1; 

7) Rezerwat „Woronicze” – ustanowiony Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów 

Naturalnych z dnia 8 grudnia 1989 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (MP z 1988 r. Nr 44,  

poz. 357) 

Załączniki graficzne do Statutu: 

Załącznik nr 1 

 

strefy "C" wraz z granicami obszaru "A" i "B" i terenami górniczymi /w skali 1:25.000/, 
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Załącznik nr 2 

2. Mapa strefy "A" i „B” z naniesieniem istniejących zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i urządzeń 

lecznictwa uzdrowiskowego i oznaczonymi ulicami /w skali 1:10.000/, 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 13 – Poz. 577



Załącznik nr 3 

3. Mapa strefy „A” z naniesieniem zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i urządzeń lecznictwa 

uzdrowiskowego oraz ulic i terenów zieleni /w skali 1:5.000/ 
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Załącznik nr 4 

 

4. Mapa miejsc lokalizacji tablic i miejsc reklamowych oraz form i miejsc prowadzenia punktów sprzedaży 

pamiątek, wyrobów ludowych, produktów regionalnych lub o podobnym charakterze w cz. strefy „A” i „B” 

ochrony uzdrowiskowej 

 

 

 

Załącznik nr 5 

 

Wzornik tablic reklamowych i zadaszenia miejsca handlu 

Zał. 1 zadaszenie tablicy (pozioma o wymiarach 300/200) 

Zał. 2 zadaszenie tablicy (pionowa o wymiarach 3x 70/100) 

Zał. Zadaszenie stoiska handlowego 
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Załącznik nr 1a 

do Statutu Uzdrowiska Supraśl uchwała nr V/27/2015 

Rady Miejskiej w Supraślu 

z dnia 29 stycznia 2015 r. 
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Załącznik nr 1b 

do Statutu Uzdrowiska Supraśl uchwała nr V/27/2015 

Rady Miejskiej w Supraślu 

z dnia 29 stycznia 2015 r. 
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Załącznik nr 1c 

do Statutu Uzdrowiska Supraśl uchwała nr V/27/2015 

Rady Miejskiej w Supraślu 

z dnia 29 stycznia 2015 r. 
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Załącznik nr 2a 

do Statutu Uzdrowiska Supraśl uchwała nr V/27/2015 

Rady Miejskiej w Supraślu 

z dnia 29 stycznia 2015 r. 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 19 – Poz. 577



Załącznik nr 2b 

do Statutu Uzdrowiska Supraśl uchwała nr V/27/2015 

Rady Miejskiej w Supraślu 

z dnia 29 stycznia 2015 r. 
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Załącznik nr 2c 

do Statutu Uzdrowiska Supraśl uchwała nr V/27/2015 

Rady Miejskiej w Supraślu 

z dnia 29 stycznia 2015 r. 
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Załącznik numer 3a 

do Statutu Uzdrowiska Supraśl uchwała nr V/27/2015 

Rady Miejskiej w Supraślu 

z dnia 29 stycznia 2015 r. 
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Załącznik nr 3b 

do Statutu Uzdrowiska Supraśl uchwała nr V/27/2015 

Rady Miejskiej w Supraślu 

z dnia 29 stycznia 2015 r. 
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Załącznik nr 3c 

do Statutu Uzdrowiska Supraśl uchwała nr V/27/2015 

Rady Miejskiej w Supraślu 

z dnia 29 stycznia 2015 r. 
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