
Zambrów, dnia 23 grudnia 2019 r. 

Rrg.6733.4.2019 

 

OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY ZAMBRÓW 

 
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej                   

na budowie zbiornika zapasu wody przeciwpożarowej na części działek o numerach 

ewidencyjnych 44/1 i 44/2 położonych w obrębie geodezyjnym Czerwony Bór, gmina 

Zambrów. 
 

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

i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945                                

z późniejszymi zmianami), informuję, że w trakcie postępowania w sprawie wydania decyzji              

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zbiornika zapasu 

wody przeciwpożarowej na części działek o numerach ewidencyjnych 44/1 i 44/2 położonych 

w obrębie geodezyjnym Czerwony Bór, gmina Zambrów, uzgodniono przedmiotową 

decyzję z: 

 Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w odniesieniu do gruntów 

wykorzystywanych na cele rolne i leśne w rozumieniu przepisów o gospodarce 

nieruchomościami: W terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma o uzgodnieniu nie 

wpłynęła odpowiedź, w związku z tym uzgodnienie uważa się za dokonane. 
 Starostą Powiatu Zambrowskiego w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne 

i leśne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami – postanowienie znak: 

GK.6123.408.2019 z dnia 02 grudnia 2019 r. 

 Regionalną Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych II, 

ul. Nowa 2, 18-400 Łomża – (obszar Natura 2000 "Czerwony Bór", kod obszaru PLH20018, 

zatwierdzony decyzją KE 2011/64/UE z dnia 10 stycznia 2011r., oraz  obszar głównego 

korytarza ekologicznego przełomowa dolina Narwi – Puszcza Biała.) – postanowienie znak: 

WSTII.612.1.23.2019.MS z dnia 28 listopada 2019 r 

 

 W dniu 23.12.2019 r. na wniosek złożony przez Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej, Sp. z o.o. w Zambrowie, ul. Polowa 19, 18-300 Zambrów, wydałem decyzję 

znak: Rrg.6733.4.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającą na 

budowie zbiornika zapasu wody przeciwpożarowej na części działek o numerach 

ewidencyjnych 44/1 i 44/2 położonych w obrębie geodezyjnym Czerwony Bór, gmina 

Zambrów. 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Zambrów w terminie 14 dni                   

od daty jej doręczenia, a przed upływem tego terminu decyzja nie podlega wykonaniu. 

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

obwieszczenia.   

 

 

 

         WÓJT GMINY  

           Jarosław Kos 

 


