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1. Podstawa prawna 

Konsultacje społeczne strategii rozwoju gminy odbyły się na podstawie Zarządzenia ZARZĄDZENIE 

NR 0050.41.2022 BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Strategii Rozwoju Miasta Zambrów na 

lata 2022-2032.  

Podstawę ustawową konsultacji społecznych projektu strategii gminy stanowi art. 6 ust. 3-6 ustawy z 

dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057). 

2. Termin konsultacji 

Konsultacje były przeprowadzane w terminie 11.04.2022 r. do 16.05.2022 roku.  

3. Przedmiot i cel konsultacji 

Przedmiotem konsultacji był projekt Strategii Rozwoju Miasta Zambrów na lata 2022-2032 (dalej 

zwany Strategią). 

Celem konsultacji było przedstawienie oraz poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w 

zakresie projektu Strategii. 

4. Osoba odpowiedzialna 

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji była Sekretarz Miasta Zambrów p. 222, tel.: 86 

271 48 31 wew. 21, e-mail: sekretarz@zambrow.pl . 

5. Przebieg akcji informacyjnej 

Ogłoszenie wraz z zaproszeniem do udziału w konsultacjach i dokumentacją dotyczącą przedmiotu 

konsultacji było dostępne od dnia 11.04.2022 r.:  

1) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta, wraz z wyłożeniem projektu Strategii 

do publicznego wglądu (Urząd Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, 

pok. 228),  
2) na stronie internetowej gminy www.zambrow.pl, 

3) w Biuletynie Informacji Publicznej miasta www.bip.zambrow.pl  
4) na stronie lokalnego portalu internetowego http://zambrowiacy.pl/info/miasto-zambrow-

rozpoczelo-konsultacje-projektu-strategii-rozwoju-miasta-zambrow-na-lata-2022-2032/ 

Pisma o trwających konsultacjach do następujących podmiotów zostały przesłane za pośrednictwem 

środków komunikacji elektronicznej 

1) sąsiednie gminy: gmina wiejska Zambrów, 

2) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”, 

3) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku - Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 

Informacje o konsultacjach były dystrybuowane przez media społecznościowe urzędników gminy i 

zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych. Osoba odpowiedzialna za konsultacje powiadomiła 

telefonicznie lokalnych liderów – reprezentantów organizacji społecznych i gospodarczych.  

http://www.zambrow.pl/
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W czasie trwania konsultacji prowadzona była akcja informacyjna na stronie internetowej gminy 

www.zambrow.pl poprzez udostępnienie ogłoszenia wraz z zaproszeniem do udziału w konsultacjach 

i dokumentacją. 

6. Przebieg i wykorzystane formy konsultacji 

Mieszkańcy Miasta Zambrów oraz podmioty: 

1) lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy, w szczególności z działający na terenie miasta 

organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,  

2) sąsiednimi gminami: gmina wiejska Zambrów,  

3) Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”,  

4) Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku - Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

mogły  wziąć udział w konsultacjach w następujących formach:  

1) pisemnej oraz za pomocą poczty elektronicznej – uwagi i opinie do projektu Strategii 

można składać pisemnie za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza według 

wzoru opublikowanego wraz z projektem Strategii w terminie wskazanym w §4 ust. 1 

w następujący sposób:  

a) w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów,  

b) pocztą na adres Urzędu Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, 

(decyduje data wpływu do Urzędu), 

 c) za pomocą poczty elektronicznej, na adres: um@zambrow.pl  

2) poprzez uczestnictwo w spotkaniach w formie stacjonarnej. Spotkania odbyły się:  

a) w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, sala 

konferencyjna – 15.04.2022 godz. 10.00-12.00,  

b) w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, sala 

konferencyjna – 22.04.2022 godz. 10.00-12.00. 

Następujące podmioty: 

1) sąsiednie gminy: gmina wiejska Zambrów, 

2) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”, 

3) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku - Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 

mogły wziąć udział w konsultacjach poprzez zgłoszenie propozycji zmian do projektu Strategii drogą 

elektroniczną w wersji nieedytowalnej (skan pisma z oryginału) na adres e-mail: um@zambrow.pl lub 

poprzez system ePUAP, adres skrzynki podawczej:/7380qgmefv/skrytka. Za ważne uznaje się uwagi i 

propozycje zmian podpisane przez osoby uprawnione do ich reprezentowania. 

 

http://www.zambrow.pl/
mailto:um@zambrow.pl
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7. Mieszkańcy i inne podmioty zaangażowane w konsultacje 

W konsultacjach pisemnych wzięło udział 41 mieszkańców gminy, którzy w sumie złożyli 27 

wniosków.  

Wszystkie złożone pisemnie wnioski dotyczyły punktu T4.4 (Opracowanie MPZP na ul. Wądołkowską 

i ul. Ogrodową w celu udostępnienia ok. 19 ha pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną) wraz z 

trwającymi pracami dotyczącymi opracowania planów zagospodarowania przestrzennego przy ul. 

Ogrodowej planowanej drogi 04KD-D/12,0/ przez działki 1756/13 i 1756/16. 

W spotkaniach konsultacyjnych udział wzięło: 

-5 osób w dniu 15.04.2022 

- 10 osób w dniu 22.04.2022. 

Byli to pracownicy Urzędu Miasta Zambrów, przedstawiciele radnych i 1 mieszkaniec.  

8. Wyniki konsultacji 

W trakcie trwania konsultacji zgłoszono uwagi/ opinie/ propozycje zmian uwzględnione w tabeli 

poniżej.   

Lp. 

Część Strategii, 

której dotyczy 

opinia/ uwaga 

(np. rozdział, 

podrozdział, 

punkt, numer 

strony) 

Treść 

opinii/ uwagi wraz z 

uzasadnieniem 

 

Stanowisko 

Burmistrza 

Miasta 

Zambrów  

Uzasadnienie 

1-27 

wnioski 

pisemne 

Wszystkie 

złożone pisemnie 

wnioski dotyczyły 

punktu T4.4 

(opracowanie 

MPZP na ul. 

Wądołkowską i 

ul. Ogrodową w 

celu 

udostępnienia ok. 

19 ha pod 

zabudowę 

mieszkaniową 

wielorodzinną). 

We wnioskach sugerowano 

usunięcie z planów budowy 

przy ul. Ogrodowej planowanej 

drogi 04KD-D/12,0/ przez 

działki 1756/13 i 1756/16. 

 

Częściowo 

uwzględniono 

Dokonano zmiany zapisu na:  

„Opracowanie zmiany studium 

uwarunkowań oraz MPZP na 

ul. Białostocką w celu udostępnienia 

terenu ok. 29 ha pod zabudowę 

mieszkaniową.” 

28 

Uwaga do rozdz. 

4 Model struktury 

funkcjonalno-

przestrzennej  

Na mapach i w treści są zapisy 

sugerujące że gmina będzie 

budować południową 

obwodnicę miasta lub 

realizować inne inwestycje poza 

obszarem gminy (ścieżki 

rowerowe, inne).   Czy nie 

należy ograniczyć zapisów 

tylko do terenu gminy? Gmina 

nie ma wpływu na inwestycje 

poza własnym obszarem. 

Uwzględniono Zapisy sugerujące realizację inwestycji 

poza obszarem gminy i wskazujące 

takie lokalizacje na mapach – 

skorygowano. 

 

Należy podkreślić, że zapisy dotyczące 

realizacji dróg lub ścieżek rowerowych 

na terenie innych gmin oznaczają tylko 

współpracę, a nie budowę 

infrastruktury przez gminę Zambrów, 

na terenie innych gmin.  
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Wynikające z tej zmiany zapisy 

wprowadzono także w rozdz. 3 

dokumentu.   

Zmieniono opis działania P1.1. 

„Budowa południowej obwodnicy 

Zambrowa w ciągu dróg krajowych 63 i 

66 we współpracy z Generalną 

Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad” 

na   „Lobbing na rzecz przyspieszenia 

budowy południowej obwodnicy 

Zambrowa”. 

29 

Rozdz. 3 kierunek 

działań G1. 

Tworzenie 

warunków do 

inwestowania w 

mieście 

Propozycja nowego działania: 

„Rozwój form współpracy 

samorządu miasta z 

przedsiębiorcami”. 

Uwzględniono Współpraca pomiędzy biznesem i 

samorządem stanowi ważny element 

rozwoju miasta.  

Działanie naniesiono także na mapie  w 

rozdz. 4.3. jako działanie G1.8 „Rozwój 

form współpracy samorządu miasta z 

przedsiębiorcami”. 

 

30 

Str. 17 

dokumentu. 

Zaproponowano aby do celu 

G2. Promocja miasta w kraju i 

za granicą dodać działanie: 

Organizacja obchodów 600-

lecia miasta Zambrów w 2030 

roku (cykl wydarzeń przez cały 

rok, np. organizacja sesji 

naukowej, wystawy, publikacja 

albumu, realizacja murali) 

Uwzględniono  W związku z faktem, iż zbliża się 600-

lecie miasta uznano, że istnieje potrzeba 

organizacji obchodów tego jubileuszu. 

Zaproponowano by przybrał on formę 

cyklu wydarzeń trwających cały rok 

2030. Taki charakter obchodów będzie 

miał walor społeczny, kulturowy i 

medialny.  

31 

s. 20 dokumentu  Zaproponowano aby w celu T4. 

Poprawa funkcjonalności 

przestrzennej w działaniu 

„Zmiany w miejscowym planie 

zagospodarowania 

przestrzennego (MPZP) pod 

potrzeby dużych, konkretnych 

inwestycji z uwzględnieniem 

wieloletniej polityki 

przestrzennej” zmienić liczbę 

pojedynczą na liczbę mnogą. 

Nazwa działania po zmianie 

brzmiałaby: 

Zmiany w miejscowych planach 

zagospodarowania 

przestrzennego (MPZP) pod 

potrzeby dużych, konkretnych 

inwestycji z uwzględnieniem 

wieloletniej polityki 

przestrzennej.  

Uwzględniono Uzasadniono, że działanie to dotyczy 

nie jednego, ale kilku miejscowych 

planów zagospodarowania 

przestrzennego.   

32 

s. 20 dokumentu  Zaproponowano aby w liście 

działań przypisanych do celu  

T4. Poprawa funkcjonalności 

przestrzennej zmienić brzmienie 

działania  

Opracowanie zmiany studium 

uwarunkowań oraz MPZP na 

ul. Białostocką w celu 

Uwzględniono Uwaga ta została zgłoszona podczas 

spotkania konsultacyjnego. Pojawiła się 

ona w trakcie dyskusji dotyczącej 

przeznaczenia terenów przeznaczonych 

pod zabudowę mieszkaniową. W 

związku z faktem, iż zadanie to jest 

planowane w dość dalekiej 

perspektywie czasowej uznano, że 
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udostępnienia terenu ok. 29 ha 

pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną. 

Na następujące:  

 Opracowanie zmiany studium 

uwarunkowań oraz MPZP na 

ul. Białostocką w celu 

udostępnienia terenu ok. 29 ha 

pod zabudowę mieszkaniową.  

lepiej zmienić zapis działania nie 

określając o jaki typ zabudowy chodzi.  

33 

s. 20 dokumentu Zaproponowano aby do listy 

działań w ramach celu  T4. 

Poprawa funkcjonalności 

przestrzennej zmienić brzmienie 

działania: 

Opracowanie MPZP na ul. 

Wądołkowską i ul. Ogrodową w 

celu udostępnienia terenu ok. 19 

ha pod zabudowę mieszkaniową 

wielorodzinną 

na następujące: 

Opracowanie MPZP na ul. 

Wądołkowską i ul. Ogrodową w 

celu udostępnienia terenu ok. 19 

ha pod zabudowę mieszkaniową 

Uwzględniono Uwaga ta została zgłoszona pisemnie 

przez mieszkańców na formularzach 

konsultacyjnych. Zgłosili oni sprzeciw 

wobec udostępnienie przedmiotowego 

terenu pod zabudowę mieszkaniową 

wielorodzinną. Uwzględniając głosy 

mieszkańców nazwę działania 

ograniczono wyłącznie do zapisu 

 „Opracowanie MPZP na ul. 

Wądołkowską i ul. Ogrodową w celu 

udostępnienia terenu ok. 19 ha pod 

zabudowę mieszkaniową”. 

34 

s. 20 dokumentu  Zaproponowano aby do listy 

działań w ramach celu  T4. 

Poprawa funkcjonalności 

przestrzennej dodać działanie:  

Opracowanie zmiany studium 

uwarunkowań w celu 

wyznaczenia terenu pod nowy 

cmentarz w mieście. 

Uwzględniono 

w innej formie 

Doprecyzowano w działaniu T4 

„Zmiany w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego 

(MPZP) pod potrzeby dużych, 

konkretnych inwestycji z 

uwzględnieniem wieloletniej polityki 

przestrzennej” dodając przykłady ww. 

inwestycji „np.: nowy cmentarz w 

mieście” 

 

35 

s. 20 dokumentu  Zaproponowano aby do listy 

działań w ramach celu  T4. 

Poprawa funkcjonalności 

przestrzennej dodać działanie:  

Opracowanie zmiany studium 

uwarunkowań w celu 

wyznaczenia terenu pod ogrody 

działkowe 

Uwzględniono Doprecyzowano w działaniu T4 

„Zmiany w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego 

(MPZP) pod potrzeby dużych, 

konkretnych inwestycji z 

uwzględnieniem wieloletniej polityki 

przestrzennej” dodając przykłady ww. 

inwestycji „np.: ogrody działkowe”. 

 

36 

s. 20 dokumentu Zaproponowano aby do listy 

działań w ramach celu  T4. 

Poprawa funkcjonalności 

przestrzennej dodać działanie:  

Opracowanie planów 

rewitalizacji na centrum miasta 

Nie 

uwzględniono 
Proponowane działanie: „Opracowanie 

planów rewitalizacji na centrum 

miasta”  pominięto, gdyż jest to już 

ujęte w działaniu „Rewitalizacja 

centrum miasta Zambrowa (pl. 

Sikorskiego, Mickiewicza, Kościuszki, 

Łomżyńska, Wilsona).” 
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37 

s. 22 dokumentu  Zaproponowano by do listy 

działań w ramach celu 

S3. Rozwój bazy rekreacyjno-

sportowej 

dodać działanie:  

Poszerzenie bazy hotelowej  

Uwzględniono W dyskusji podczas spotkania 

konsultacyjnego uznano, że w 

dokumencie brakuje działania 

związanego z rozbudową/modernizacją 

bazy noclegowej, stąd zasugerowano 

wpisanie nowego działania.  

Wzrost potencjału bazy hotelarskiej jest 

ważnym elementem rozwoju miasta. 

38 

s. 22 dokumentu  Zaproponowano by z listy 

działań przypisanych do celu 

S3. Rozwój bazy rekreacyjno-

sportowej usunąć działanie:  

Utworzenie arboretum – ogrodu 

botanicznego wraz z parkiem 

sensorycznym dla osób z 

niepełnosprawnościami. 

Uwzględniono W związku z tym, że realizacja tego 

działania będzie wymagała partnerstwa 

z sąsiednimi gminami i podmiotami 

zewnętrznymi  zdecydowano, że należy 

je przenieść do celu P1. Prowadzenie 

wspólnych inwestycji z powiatem i 

sąsiednimi gminami i podmiotami 

zewnętrznymi 

39 

s. 25 dokumentu  Zaproponowano aby do celu P1. 

Prowadzenie wspólnych 

inwestycji z powiatem 

i sąsiednimi gminami 

i podmiotami zewnętrznymi 

dodać następujące działanie: 

Utworzenie Arboretum Leśnego 

w Czerwonym Borze o nazwie 

„Brama Podlasia” we 

współpracy z Nadleśnictwem 

Łomża i Gminą Zambrów 

Uwzględniono W związku z tym, że realizacja tego 

działania będzie wymagała partnerstwa 

z sąsiednimi gminami i podmiotami 

zewnętrznymi  uznano, że działanie to 

powinno być zapisano w ramach celu 

P1.  

40 

Uwaga do rys. 5 

str. 30, rozdz. 4.2. 

(układ 

funkcjonalny 

miasta)   

Ujęta mapa w rys. 5 jest 

nieaktualna.  

Uwzględniono Zaktualizowano mapę wg ostatniej 

zmiany SUiKZP miasta Zambrów z 

2021 roku. 

Dokonano także innych aktualizacji w 

rozdz. 4.1. w związku z ujawnioną 

zmianą    SUiKZP. 

W treści rozdziału 4 Model struktury 

funkcjonalno-przestrzennej poprawiono 

datę i numer Uchwały Rady Miasta 

Zambrów na właściwe, dotyczące 

ostatniej zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. 

Ponadto dokonano drobnych poprawek 

pisarskich. 

 

41 

Rozdz. 4.3. W zakresie części graficznej 

Modelu struktury funkcjonalno-

przestrzennej należy 

doprecyzować lokalizacje 

działań określonych symbolami: 

T1.5., S2.1., S2.2. 

Uwzględniono Doprecyzowano lokalizacje działań 

określonych symbolami: T1.5., S2.1., 

S2.2. 

42 

Rozdział 4.4 W treści rozdziału 4.4. 

doprecyzować lokalizację 

oczyszczalni ścieków 

komunalnych. 

Uwzględniono W treści rozdziału 4.4. doprecyzowano 

lokalizację oczyszczalni ścieków 

komunalnych („Gmina Zambrów” 

zamiast „Zambrów”). 

 

 


