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OBWIESZCZENIE

sTARosTY MlŃsrlEGo
z dnia 0]. września 20Ż2r.

działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz'U. z2O2'J.r. poz. 735 j.t ze
zm.), w związku z art. 21- ust. ]. ustawy z dnia 3 października 2O08r. o udostępnianiu informacji o
środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa W ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.U ' z 2o22r' poz.IoŁ9 t.j.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Daniela
Baran, działającego w imieniu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim o
pozwo|enie na budowę z dnia 27 czerwca 2022r. (uzupełnionego w dniu 23 sierpnia 2022r.)

podaje do publicznej wiadomości

informację, że została wydana decyzja Nr752/2022zdniaOlwrześnia2o22r.,zatwierdzająca
projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielająca
pozwolenia na budowę siecl kanalizacj! sanitarnej na działkach o nr ewid: 7o1rg,7oo2l2,
7oo4/7, 7oo3l2l, 7oo3l23, 7oo3l1-5, 7oo3lt9, 7oog|L7, 7oo3/Lg, położonych w obrębie
Mińsk Mazowiecki: 229 I 4, 224 I 2, 223 I 2, 222 I 2, 22L / 2, L95, L44 | 2, L43 f 4, L32, L3g I L, LLg / 4,
L2913,230,397|L,3971L0,397 /6,397113,397 /L2,gg714,39719,935,75,275,34L,9L9,548,
położonych w obrębie Podrudz 898, 272, 33I, 892, 306, 32o, położonych w obrębie
Zam enle; 7oL, 208/2, L, 48 potożonych w obrębie Maliszew; gmina Mińsk Mazowiecki,
powiat miński.

W związku z powyższym informuję, że można zapoznać się z ww. decyzją oraz aktami sprawy w
siedzibie Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim przy ul. Konstytucji 3 Maja 16, Wydział
Architektury i Budownictwa - pokój nr 203 (w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, wtorek: godz.
8.00-16.00; środa: godz. 8'00 _ 17 .o0; czwartek godz. 8.O0 _ ].6.00, piątek godz. 8.00 * 15.oo)'

Jednocześnie informuie, iż organ w dniu 02 września 2022r. udostepni treść ww. decvzii na okres 14
dniw Biuletvnie lnformacii PubliczneiStarostwa Powlatowego w Mińsku Mazowieckim.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z
2021'r. poz' 735 j.t ze zm.), zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie
czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie:
- Wywieszono na tablicy ogłoszeń ani....0$,.09.10R'"
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- zdjęto dnia
- publikacja na stronie internetowej BIP
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