
Zambrów, 2020-11-24 

GP.6733.23.2020    

OBWIESZCZENIE 

BURMISTRZA  MIASTA  ZAMBRÓW 

 

o wydanej decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej  

na rozbudowie istniejącego budynku i zmianie sposobu użytkowania budynku z usług gastronomii na 

usługi z zakresu ochrony zdrowia – potrzeby związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych  

w zakresie Centrum Zdrowia Psychicznego – Poradnia Zdrowia Psychicznego, na działce  

nr 1744/25 położonej przy ul. Alei Wojska Polskiego w Zambrowie 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 293 z późn. zm.) informuję, że w trakcie postępowania 

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie 

istniejącego budynku i zmianie sposobu użytkowania budynku z usług gastronomii na usługi z zakresu 

ochrony zdrowia – potrzeby związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie Centrum Zdrowia 

Psychicznego – Poradnia Zdrowia Psychicznego, na działce nr 1744/25 położonej przy ul. Alei Wojska 

Polskiego w Zambrowie., uzgodniono przedmiotową decyzję z: 

- Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Ochrony Zabytków Delegatura w Łomży w odniesieniu do 

obszaru objętego ochroną konserwatorską – w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia pisma  

o uzgodnienie projektu decyzji wraz z dokumentacją nie wpłynęła odpowiedź. W związku z tym, 

uzgodnienie uważa się za dokonane. 

- Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w odniesieniu do terenu przyległego do drogi 

krajowej – postanowienie znak: O.BI.Z-3.4351.399.2020.1.TS z dnia 12 listopada 2020r. 

W dniu 2020-11-24 wydałem decyzję znak: GP.6733.23.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego polegającej na rozbudowie istniejącego budynku i zmianie sposobu użytkowania budynku 

z usług gastronomii na usługi z zakresu ochrony zdrowia – potrzeby związane z udzielaniem świadczeń 

zdrowotnych w zakresie Centrum Zdrowia Psychicznego – Poradnia Zdrowia Psychicznego, na działce nr 

1744/25 położonej przy ul. Alei Wojska Polskiego w Zambrowie..  

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  

w Łomży za pośrednictwem Burmistrza Miasta Zambrów ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów w terminie  

14 dni od daty doręczenia decyzji. 

Doręczenie decyzji uważa się za skuteczne po upływie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia. 

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać 

zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz 

wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 

odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi 

administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze 

stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega 

natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego.  

 

Z up. BURMISTRZA 

mgr inż. Danuta Łapińska 

Naczelnik Wydziału 

            Gospodarki Przestrzennej 


