
ZARZĄDZENIE NR 0050.90.2021 
BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW 

z dnia 6 października 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części miasta Zambrów obejmującej obszar położony w obrębie ulic: Grabowskiej, 
71 Pułku Piechoty, Rolniczej, Polnej i Łanowej, ograniczony od strony wschodniej granicą miasta 

Zambrów. 

Na podstawie art. 17 pkt. 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu uwagi 
właściciela gruntu położonego w granicach opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego obszar położony w obrębie ulic: Grabowskiej, 71 Pułku Piechoty, Rolniczej, Polnej i Łanowej, 
ograniczony od strony wschodniej granicą miasta Zambrów postanawiam: 

§ 1. Odrzucić w całości uwagę właściciela działki nr 1170/12 położonej na terenach oznaczonych 
symbolami 2.3 MN-U, 4.1 R oraz poza terenem objętym opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Po pierwszym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu przedmiotowego planu, 
uwzględniono uwagi właścicieli gruntów, w tym również uwagę Pana w zakresie, w jakim umożliwiały 
ustalenia ”Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” i obowiązujące przepisy 
prawa. Przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku nr 1 stanowiącym załącznik do „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrowa” zatytułowanym „Struktura funkcjonalno-
przestrzenna kierunki zagospodarowania przestrzennego” jako teren wyłączony z zabudowy na funkcję 
zabudowy mieszkaniowej jest niezgodne z przepisami prawa. 

§ 2. Przedłożyć projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radzie Miasta Zambrów do 
uchwalenia. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO PONOWNEGO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO 

WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 

Wykaz dotyczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującej obszar położony w obrębie ulic: Grabowskiej, 71 Pułku Piechoty, 

Rolniczej, Polnej i Łanowej, ograniczony od strony wschodniej granicą miasta Zambrów 

Lp. 

 

Data 

wpływu 

uwagi 

Nazwisko  

i imię, nazwa 

jednostki 

organizacyjnej 

i adres 

zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, 

której dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie burmistrza  

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie Rady Miasta 

załącznik do uchwały  

Nr …/…./21 z dnia ……… 2021 r. 

Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga 

nieuwzględniona 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga 

nieuwzględniona 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

1. 2021-09-22 właściciel działki nr 

1170/12 

 

 

 

 

− Projekt planu, którym objęto 

część działki nr 1170/12 jest 

niezgodny z wytycznymi 

Studium Uwarunkowań i 

Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta 

Zambrów, ponieważ w studium 

na tym terenie nie wyznaczono 

terenów rolniczych tylko 

mieszkaniowe (w planie 

wprowadzono teren rolny z 

zakazem zabudowy); 

− Porównanie dołączonych 

załączników graficznych i 

fotografii do uwagi z układem 

warstwic na mapach, wskazuje 

na błąd w projekcie planu. 

Dołączone fotografie 

przedstawiają, że działka nr 

1170/12, (która zgodnie z 

projektem planu w części jest 

wyłączona z zabudowy) leży 

poza obniżeniami terenu. 

W związku z powyższym 

wynika z ustaleń projektu planu, 

że na obniżeniach terenu można 

lokalizować  zabudowę, a na 

terenie położonym wyżej – nie. 

 

 

 

 

 

 

Działka nr 

1170/12 

ozn. w planie  

4.1R, 2.3 MN-

U; 

 

Działka położona w części na obszarze 4.1R, 

2.3 MN-U; 

 

§ 22 Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami 4.1 R i 4.2 R ustala się: 

1) przeznaczenie terenów: tereny rolnicze; 

2) warunki zagospodarowania: 

a) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy,  

b) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej oraz dróg 

wewnętrznych, niezbędnych do 

prowadzenia gospodarki rolnej, 

c) dopuszcza się przebudowę istniejących 

urządzeń wodnych (na terenie 4.2 R) na 

warunkach określonych w pozwoleniu 

wodnoprawnym. 

§ 20 Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami: 2.1 MN-U, 2.2 MN-U, 

2.3 MN-U, 2.4 MN-U ustala się: 

1) przeznaczenie terenów:  

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowo-

usługowa, 

b) uzupełniające: urządzenia infrastruktury 

technicznej, zieleń urządzona, parkingi; 

2) warunki zabudowy oraz wskaźniki 

zagospodarowania terenów: 

a) zabudowa i zagospodarowanie terenów 

zgodnie z zasadami określonymi w § 10 i 

§ 11 uchwały, 

b) adaptuje się istniejącą zabudowę oraz 

dopuszcza się jej rozbudowę, nadbudowę, 

przebudowę oraz zmianę sposobu 

użytkowania, 

 

Nie 
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c) dopuszcza się realizację usług z 

wykluczeniem działalności uciążliwej z 

ograniczeniem powierzchni do 300 m2 

powierzchni użytkowej, 

d) realizacja funkcji usługowych łączonych z 

funkcją mieszkaniową (budynki mieszkalno-

usługowe) lub w odrębnych budynkach 

usługowych, 

e) realizacja funkcji mieszkaniowych łączonych 

z funkcją usługową (budynki mieszkalno-

usługowe) lub w odrębnych budynkach 

mieszkalnych jednorodzinnych, 

f) na działce budowlanej dopuszcza się 

realizację: 

- budynku mieszkalnego i usługowego lub 

budynku mieszkalno-usługowego, 

- zabudowy gospodarczej (budynki 

gospodarcze, gospodarczo-garażowe) - 

dwóch budynków, 

- altan ogrodowych i obiektów małej 

architektury, 

g) budynki przeznaczenia podstawowego 

(mieszkalne, mieszkalno-usługowe, 

usługowe) sytuować od strony dróg a 

zabudowę gospodarczą w głębi działek, 

h) intensywność zabudowy: od 0,3 do 0,5, 

i) udział powierzchni biologicznie czynnej: 

minimum 30% powierzchni działki 

budowlanej; 

3) zasady kształtowania zabudowy i gabaryty 

obiektów: 

a) budynki mieszkalne, mieszkalno-usługowe i 

usługowe: 

- realizowane w formie wolnostojącej lub 

zwartej (zespół zabudowy mieszkaniowo-

usługowej),  

- nieprzekraczalna wysokość: dwie 

kondygnacje nadziemne, wysokość w 

kalenicy dachu do 10 m; dopuszcza się 

podpiwniczenia budynków, 

- poziom posadowienia posadzki parteru do 

0,9 m ponad projektowany poziom 

przyległego terenu przed elewacją frontową, 

- szerokość elewacji frontowej: od 10 m do 25 

m,  

b) zabudowa gospodarcza: 

- budynki realizowane w formie wolnostojącej 

lub zwartej, 

- wysokość: jedna kondygnacja nadziemna; 

wysokość w kalenicy dachu do 8 m;  

dopuszcza się podpiwniczenia budynków; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy: 
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a) od ulicy 71 Pułku Piechoty położonej w 

bezpośrednim sąsiedztwie obszaru planu – 

w odległości 8 m od linii rozgraniczającej, 

b) od pozostałych dróg publicznych – zgodnie z 

rysunkiem planu i ustaleniami § 16 ust. 2 

uchwały, 

c) od terenu zieleni urządzonej oznaczonego 

symbolem ZP i od terenu rolniczego 

oznaczonego symbolem 4.1 R – w odległości 

4 m od linii rozgraniczających; 

5) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) obsługa komunikacyjna: 

- z drogi publicznej położonej w bezpośrednim 

sąsiedztwie obszaru planu – ul. 71 Pułku 

Piechoty, 

- z dróg publicznych oznaczonych na rysunku 

planu symbolami 01 ÷ 02 KD-L, 03 ÷ 04 

KD-D,  

b) realizacja miejsc parkingowych według 

wskaźników określonych w § 16 ust. 4  

uchwały. 

 

Załączniki: 

− uwaga właściciela działki zamieszczona w wykazie 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                         ………………………................ 

                                                                                                                                                                  podpis Burmistrza Miasta 
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