
ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2011 

BURMISTRZA ŻELECHOWA 
z dnia 06.12.2011 r.  

 

w sprawie: wszczęcia procedury udzielenia zamówienia na podstawie zapytania ofertowego na 

wykonanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żelechów. 

 

 

Na podstawie par. 3 punkt 4 instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz 

przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych zarządzam co 

następuje: 

 

§ 1 

 

W związku z planowanym podpisaniem umowy na usługę „Wykonanie zmiany planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Żelechów” na kwotę poniżej 14.000 EUR rozpoczynam 

procedurę udzielenia zamówienia na podstawie zapytania ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 

do niniejszego Zarządzenia. 

 

 § 2 

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. utrzymania infrastruktury i 

zamówień publicznych. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania 

 

 
BURMISTRZ ŻELECHOWA 

(-) 

Mirosława Miszkurka 

 

 

 



Załącznik nr 1 Zarządzenia Burmistrza Żelechowa nr 0050.101.2011 

 

Urząd Miejski w Żelechowie 

ul. Piłsudskiego 47, 08-430 Żelechów 

tel./fax (025) 754-11-44, 754-12-44 

NIP: 826-14-30-904  

 

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

Adres i nazwa dostawcy  

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na dostawę produktów/usług o wartości nie przekraczającej 14.000 EUR 

 

1. Zamawiający: Urząd Miejski w Żelechowie, ul. Piłsudskiego 47, 08-430 Żelechów 

2. Wymagany termin świadczenia usługi: od dnia podpisania umowy w ciągu 12 miesięcy. 

             Przedmiot zamówienie zgodnie z CPV: 71.41.00.00-5 - Usługi planowania przestrzennego 
3. Oczekiwane miejsce świadczenia usług: woj. mazowieckie, pow. garwoliński, miasto Żelechów 

4. Akceptowalne warunki płatności: przelew 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 

5. Termin składania ofert: 14.12.2011 r. oferty należy przesłać w kopercie na adres: Urząd Miejski w 

Żelechowie ul. Piłsudskiego 47, 08-430 Żelechów z dopiskiem „Oferta na wykonanie zmiany 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żelechów”  
6. Przedmiot/Pozycje zamówienia:  

Osoba do kontaktu odnośnie przedmiotu zamówienia: 25 75 41 006 – Barbara Wałachowska 

Przedmiot zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Żelechów, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Żelechowie Nr 
XIX/131/05 z dnia 15 lutego 2005r. (ogł. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 66, poz. 1725) (realizacja 
uchwały Nr XIII/120/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 września 2011r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Żelechów wraz z opracowaniami niezbędnymi do sporządzenia w/w projektu oraz 
czynności związane ze sporządzeniem tego dokumentu obejmujący obszar  ok. 3,8 ha zgodnie  z 
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(uopizp)  
Teren objęty zmianą planu leży w zasięgu stref konserwatorskich “A” – pełnej ochrony historycznej 
struktury przestrzennej i “B” - ochrony zachowanych elementów zabytkowych. Przeważająca 
część obszaru planu objętego zmianą wpisana jest do rejestru zabytków. 
Część graficzną opracowania wykonać na mapach w skali 1:500- obszar opracowania znajduje się 
na dwóch arkuszach  mapy zasadniczej  284.123.0942, 284.123.0924. Koszty zakupu map ponosi 
wykonawca. 
 Konieczność zmiany planu wynika z potrzeby uwzględnienia wniosków o zmianę planu, 
aktualizacji rozwiązań przestrzennych i przeznaczenia terenów dostosowując je do obecnych 
potrzeb.  
Przeprowadzona w dniu 20.09.2011r. analiza dot. zasadności przystąpienia do sporządzania 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Żelechów wykazała: 
a/ iż obszar w centrum miasta  cieszy się dużym zainteresowaniem inwestorów, 
b/zapisy planu w dużym stopniu ograniczają możliwość  zabudowy na przedmiotowych terenach ( 
dotyczy m.in. miejsc parkingowych, powierzchni biologicznie czynnej, linii zabudowy) , 
c/plan jest ofertą przestrzenną nie posiadającą adresata, jest zbyt wymagający w stosunku do 
prywatnych inwestorów, 
d/ustalenia planu miejscowego nie sprzyjają inwestorom, skutkując brakiem jakichkolwiek realizacji 
nowych budynków na terenach proponowanych do zmiany planu od chwili przyjęcia planu w roku 
2005, 
e/należy zlikwidować zapisy w planie, odnoszące się do nieobowiązującego już porządku 
prawnego wynikającego z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu 
przestrzennym 
f/ zapisy planu na dzień dzisiejszy uniemożliwiają właściwe kształtowanie samorządowi przestrzeni 
publicznej, przez co zahamowany został rozwój miasta, 

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-planowania-przestrzennego


g/należy pozostawić większą swobodę w zakresie decyzji inwestycyjnych i programowych 
przyszłym użytkownikom obiektów budowlanych, które mogą powstać na tym obszarze. 
 Do wykonawcy należy wykonanie załącznika do opracowanej analizy z dnia 
20.09.2011r. w formie graficznej i opisowej, odnoszącego się do konkretnych ustaleń studium i 
planu  w odniesieniu do konkretnych działek. Z tego dokumentu powinno wynikać wprost, które 
ustalenia planu muszą być zmienione ( dot. m.in. linii zabudowy, wskaźnika powierzchni 
biologicznie czynnej, wskaźnika miejsc parkingowych, wysokości zabudowy itp.). 
  
Do projektu planu należy wykonać: 
1/opracowanie ekofizjograficzne dla terenu objętego zmianą planu. 
2/Opracowanie projektu zmiany planu. 
3/Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą 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 2 2008 r. Nr 199, poz.1227 z 
późn. zm.) oraz podsumowania w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko. 
4/prognozę skutków finansowych uchwalenia planu. 

 
Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu materiały planistyczne oraz materiały 
projektu planu na poszczególnych etapach opracowania, w ilościach niezbędnych dla 
prawidłowego przeprowadzenia procedury formalno-prawnej sporządzania planu. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do: 
- przygotowania projektów korespondencji, wykazów i innych dokumentów, których potrzeba wyłoni 
się w trakcie opracowania zmiany planu, 
-przygotowania ogłoszenia do prasy miejscowej oraz obwieszczenia o podjęciu uchwały  o 
przystąpieniu do sporządzenia zmiany projektu planu zagospodarowania  przestrzennego, 
określając   formę , miejsce i termin  składania wniosków, 
-przygotowania zawiadomienia na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania  
planu zagospodarowania przestrzennego  dla instytucji i organów  właściwych do uzgadniania i 
opiniowania  projektu planu wraz z wykazem instytucji i organów i ich danymi adresowymi, 
-rozpatrzenia   wniosków  i uwag o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. O 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 55 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 z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z 
późn. zm), 
-sporządzenia  projektu zmiany w/w miejscowego planu  wraz z prognozą  oddziaływania na 
środowisko uwzględniając ustalenia zawarte w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Żelechów. 
-sporządzenia prognozy skutków finansowych uchwalenia przedmiotowego planu z 
uwzględnieniem art. 36 uoizp, 
-uzyskania od gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej opinii o projekcie planu  
zagospodarowania przestrzennego oraz uzyskania od wójtów, burmistrzów gmin i prezydenta 
miasta, graniczących z obszarem objętym planem, w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu 
publicznego o znaczeniu lokalnym, 
-przygotowania wystąpień o opinie i uzgodnienia projektu.  
-opracowanie wniosku o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele 
nierolnicze i nieleśne, w przypadku gdy teren objęty zmianą planu takiej zgody nie posiada.  
-wprowadzenia zmian wynikających z uzyskanych opinii i uzgodnień. 
-przygotowania  ogłoszenia i obwieszczenia  o wyłożeniu projektu  do publicznego  wglądu wraz z 
prognozą oddziaływania na środowisko oraz zorganizowania w tym czasie dyskusji publicznej nad 
przyjętymi  w projekcie planu rozwiązaniami z jednoczesnym określeniem  terminu, w którym 
osoby prawe i fizyczne  oraz  jednostki  organizacyjne   będą  mogły  wnieść  uwagi do projektu 
planu. Ustalenie  w/w  terminów  po dokonaniu uzgodnień  z Zamawiającym. 
-uczestniczenia, przeprowadzania  i pełnej obsługi wyłożenia projektu do publicznego wglądu. 
Obsługa  wyłożenia  powinna  zapewnić  sprawne  przeprowadzenie tego  etapu  procedury . 
-rozpatrzenia uwag po zakończeniu okresu wyłożenia planu.   
-wprowadzenia zmian do projektu planu wynikających z rozpatrzenia uwag a następnie w 
niezbędnym zakresie ponowienia uzgodnień. 



-przedstawienia Radzie Miejskiej projektu planu wraz z listą nieuwzględnionych uwag i 
uzasadnieniem. 
-przygotowania kompletu materiałów dot. uchwalenia projektu zmiany planu wraz z uzasadnieniem 
dla  Burmistrza  w celu   przedstawienia   Radzie Miejskiej . 
-udział  w posiedzeniach  Komisji  i Sesjach  Rady Miejskiej oraz innych  spotkaniach, których  
konieczność wyniknie w trakcie  procedury. Wykonawca jest zobowiązany do wyjaśnienia 
rozwiązań dotyczących projektu i zawartych w nim opracowań. 
 
 Opracowanie  winno spełniać  wszelkie  obowiązujące  przepisy prawa – co do zakresu  i 
formy  oraz procedury wykonania, a w szczególności  uopizp i przepisów wykonawczych w tym 
rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z  dnia 26 sierpnia 2003 r. w  sprawie zakresu  projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) 
 
 Opracowanie musi być zgodne z treścią Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Żelechów uchwalonego Uchwałą Rady 
Miejskiej w Żelechowie Nr III/22/2002 z dnia 04 grudnia 2002r. 
              
Ostateczna edycja opracowania obejmuje wykonanie po 7 kompletów dokumentacji planu i 
powinna zawierać:  
 
1/część opisową – projekt uchwały Rady Miejskiej w Żelechowie w sprawie uchwalenia zmiany 
planu, której treść stanowić będą ustalenia zmiany planu – 6 egz. wydruk papierowy +zapis 
cyfrowy w formacie WORD – 1 egz.  
2/rysunek zmiany planu w skali 1:500 6 egz. (w kolorze) oraz wersja cyfrowa z zapisem CD. + 
rysunek lamiowany do powieszenia na ścianie – 1 szt. 
3/Opracowanie ekofizjograficzne . 
Dodatkowo Uchwałę należy przekazać w formacie XML-EDAP celem publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  
-Wszystkie uzgodnienia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym dotyczące przedmiotu 
zamówienia w trakcie jego realizacji , należy dokonywać na piśmie w formie notatki  służbowej.  
 
-Wykonawca przeniesie na Zamawiającego (bez odrębnego wynagrodzenia) własność oryginałów 
utworów wykonywanych w ramach umowy oraz majątkowych praw autorskich  do nich na 
następujących polach eksploatacji: 
         a) zrealizowanie , w tym również przez osoby trzecie; 

b) wykonywanie zależnych praw autorskich , w szczególności zezwolenie na korzystanie 
utworów zależnych;  
c) trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów techniką drukarską, reprograficzną, zapis 
magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

         d) wprowadzanie utworów do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo powielonych 
 egzemplarzy, w szczególności wykorzystanie w trakcie prowadzonych robót    budowlanych  
i procedur związanych z ich przeprowadzaniem; 

         e) publiczne wykonywanie, wystawienie, wyświetlenie , odtworzenie oraz publiczne  
udostępnienie utworów w taki sposób , aby każdy mógł mieć  do niego  dostęp w      
miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

Ofertę należy złożyć na druku stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. 

Integralną częścią niniejszego zapytania ofertowego są: 

- załącznik nr 1 –  (formularz).  

- załącznik nr 2 – wzór umowy.  

- załącznik nr 3 – Uchwała Nr XIII/120/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 września 

2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Żelechów. 

-     załącznik nr 4 – analiza zasadności przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego   

      planu zagospodarowania przestrzennego Miasta  Żelechów. 
 

 

................................................................................................ 

Pieczątka i podpis zamawiającego lub osoby upoważnionej  


