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P E T Y C J A 

w sprawie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Zakole 

My niżej podpisani właściciele działek znajdujących się przy ulicy stanowiącej działkę 
ewidencyjną nr 30/2 w miejscowości Stare Zakole w drodze niniejszej petycji wnosimy 
0 zaplanowanie środków w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2023 rok w celu 
sporządzenia projektu budowlanego oraz budowę sieci kanalizacyjnej do niżej wymienionych 
działek: 29/5, 29/6, 29/7, 29/8, 29/9, 29/10, 29/12, 29/13, 29/14, 30/1, 30/3, 30/4, 30/5, 30/6, 
30/7,30/8,30/9,30/10,31/13. 

Obecnie przy wskazanej działce ewidencyjnej nr 30/2 planowana jest budowa domów 
jednorodzinnych (kilku inwestorów złożyło lub ma zamiar w najbliższym okresie czasu złożyć 
wniosek do Starosty Mińska Mazowieckiego o wydanie pozwolenia na budowę). Wartym 
zaznaczenia jest również fakt, iż część ulicy Wspólnej w Starym Zakolu już jest uzbrojona 
w taką sieć i w związku z tym możliwa jest kontynuacja rozbudowy wskazanego przez Nas 
odcinka. Podkreślić należy również następującą kwestię: brak możliwości odprowadzania 
ścieków do sieci kanalizacyjnej może skutkować licznymi miejscowymi zanieczyszczeniami 
gleby, co w konsekwencji może przyczynić się do zanieczyszczenia wód powierzchniowych 
1 podziemnych, stanowiących niejednokrotnie źródło wody pitnej - do wskazanych działek nie 
dochodzi wodociąg). 

Nałeży również wspomnieć o tym, iż na wskazanym terenie obowiązuje plan 
zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje lokalizację infrastruktury 
ogólnomiejskiej w pasach drogowych (Załącznik 6 do Uchwały nr Ń.52.19 Rady Gminy 
Mińsk Mazowiecki z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla Gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego etap „143 " tereny położone 
w miejscowościach: Mikanów, Stare Zakole, Zakole Wiktorowo). Tak, więc istnieje 
możliwość szybkiego przygotowania procesu inwestycyjnego w powyższym zakresie. 

Z uwagi na fakt, iż dbanie o ład przestrzenny, ochronę środowiska i przyrody, 
gospodarkę nieruchomościami oraz gospodarkę wodną stanowi jedno z podstawowych zadań 
samorządu gminy oczekujemy, że sprawa zawarta w niniejszej petycji w najbliższym czasie 
stanie się przedmiotem intensywnych prac Rady Gminy. 

Możliwość pozyskania zewnętrznych środków finansowych przez Gminę Naszym 
zdaniem stanowi dodatkowy ważny argument przemawiający za jak najszybszym 
rozpoczęciem prac projektowych w zakresie budowy kanalizacji we wskazanej lokalizacji. 



Biorąc pod uwagę potrzeby właścicieli działek i przyszłych mieszkańców wskazanej 
okolicy oraz uwzględniając konieczność dostosowania się do art. 3 Dyrektywy Rady z dnia 
21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) (Dz. Urz. W E 
L 135 z 30 maja 1991 roku, z późn. zm.) a także do założeń piątej aktualizacji KPOŚK 
(Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych), prosimy o pozytywne 
rozpatrzeni niniejszej petycji. 

Jednocześnie informujemy, iż wyrażamy zgodę, aby 
występował w Naszym imieniu 

w sprawach związanych ze złożeniem runiejszej Petycji i z jej przedmiotem do czasu 
utworzenia stosownego zespołu niezbędnego na okres realizacji inwestycji. 

Z poważaniem 

Właściciele wyżej wymienionych działek 

Dane osobowe zostały zanonimizowane




