
STAROSTA MINSKI

N r AB. 67 4O.t5.L57 .2022

OBWIESZCZENIE

sTARosTY MlŃsrlEGo
z dnia 3L sierpnia 2022r,

działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z2o2Lr' poz. 735 j.t ze
zm.), w związku z art. 2t ust. ]. ustawy z dnia 3 października 20O8r. o udostępnianiu informacji o '
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz'U' z 2022r. poz.1029 t.j.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Romana
Stańczyk, działającego w imieniu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnejw Mińsku Mazowieckim
o pozwolenie na budowę z dnia 20 czerwco 2o22r. (wpływ do tut. IJrzędu: 27 czerwco 2022r.)

podaje do publicznej wiadomości

informację, że została wydana decyzja Nr750/2022zdnia 31sierpnia 2o22r., zatwierdzająca
projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielająca
pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid: 26712,26717,
położonych w miejscowości Targówka; 26/L3,26/14,26|4, L37/L, 150, połozonych w
miejscowości Stare ZakoIe; Ll6, Loolg, położonych w miejscowości Zakole Wiktorowo; 171
położonej w miejscowości Budy Barcząckie; L,70/5,7ol2,7o|3, 4LLl5 i 428, położonych w
miejscowości Barcząca, 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 _ L7.oo; czwartek godz. 8.00 - ]-6.00, piątek godz. 8.00 _ 15.00)'

Jednocześnie informuie. iż organ w dniu 02 września 2022r. udostepnitreść ww. decvzii na okres 14
dni w Bluletvnie lnformacii Publicznei Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z
Żo2Lr. poz.735j.t ze zm.), zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po uptywie
czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

s

Obwieszczenie:
- wywieszo no na ta bl icy ogłosze ń a n i...l5,. ffi.,.łO. R'.,..
- zdjęto dnia
- publikacja na stronie internetowej BIP
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