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RI.6721.6.1.2022.UM 

Mińsk Mazowiecki, dnia 11 lipca 2022 r. 

OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY MIŃSK MAZOWIECKI 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mińsk Mazowiecki 

obejmującego części miejscowości Grabina, Stare Zakole, Karolina i Wólka Mińska 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 

2022 r. poz. 503) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Mińsk Mazowiecki uchwały Nr XLI.361.2022 z dnia 23 czerwca 

2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mińsk Mazowiecki 

obejmującego części miejscowości Grabina, Stare Zakole, Karolina i Wólka Mińska. Granice obszaru objętego sporządzeniem 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określa załącznik graficzny do uchwały. 

Równocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 2 pkt 2, art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 

ust. 2  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 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o 

przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu ww. miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego w terminie do dnia 19 sierpnia 2022 r.  

Wnioski do ww. planu miejscowego należy składać do Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki: 

 w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego  14, 05-300 Mińsk 

Mazowiecki, lub przesłać pocztą na ww. adres Urzędu, 

 w formie elektronicznej  w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty 

elektronicznej na adres e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym 

podpisem elektronicznym. lub na adres skrytki ePUAP: /6i99j9rde7/skrytkaESP. 

Wniosek powinien zawierać: 

 nazwisko i imię albo nazwę, 

 adres zamieszkania albo siedziby, 

 przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

mogą być składane w terminie do dnia 19 sierpnia 2022 r.  w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk 

Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14,  tel. (25) 756 25 11, w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres email: 

gmina@minskmazowiecki.pl lub adres skrytki Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki na ePUAP: /6i99j9rde7/skrytkaESP. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki. Wnioski nie spełniające 

ww. warunków pozostawi się bez rozpatrzenia. 

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki 

Antoni Janusz Piechoski 

 

Jednocześnie informuję o ograniczeniu, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. „W związku z przetwarzaniem przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, marszałka 

województwa, wojewodę, zarząd województwa albo zarząd związku metropolitalnego danych osobowych, uzyskanych w toku 

prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie, prawo, o którym mowa w 

art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego 

dalej „rozporządzeniem 2016/679”, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te 

pozyskano”. 

Ponadto w związku z art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

realizując wymogi art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) informuję, że przekazane dane osobowe 

będą przetwarzane zgodnie z informacją zawartą na stronie głównej oraz w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” Biuletynu 

Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.   


