
Mińsk Mazowiecki, dnia 7 kwietnia 2020 roku 

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki 
ul. Chełmońskiego 14 
05-300 Mińsk Mazowiecki 

RI.6220.2.7.2019.EK 

OBWIESZCZENIE 
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 38, art. 74 ust. 3 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 2020 r., poz. 283 ze 
zm.) 

zawiadamiam strony postępowania i społeczeństwo 
że w dniu 7 kwietnia 2020 r. z urzędu została sprostowana omyłka w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach z dnia 7 stycznia 2020 roku znak RI.6220.2.7.2019.EK dla przedsięwzięcia pn.: 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolonia Janów, Budy Janowskie i Osiny". W 
orzeczeniu decyzji w II pkt 17 oraz w uzasadnieniu decyzji w ust. 2. lit e: obszary wymagające 
specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk 
lub siedlisk przyrodniczych objętych ochrona, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy 
ochrony przyrody błędnie wpisano podstawę prawną na mocy, której obowiązuje Miński Obszar 
Chronionego Krajobrazu. Wpisano „Rozporządzenie Nr 39 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 maja 
2005r. w sprawie Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 11 maja 
2005 r. Nr 105, poz. 2946 ze zm.)" zamiast „Uchwały nr 125/19 Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego z dnia 1 O września 2019 r. w sprawie Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 10882)" 

Z treścią ww. postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk 
Mazowiecki (pok. 11 ), mieszczącej się w Mińsku Mazowieckim przy ul. Chełmońskiego 14, w 
godzinach urzędowania tj. poniedziałek 8°0-18°0, wtorek- czwartek 8°0-16°0, piątek 8°0-14°0• 

Od niniejszego postanowienia stronom przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Siedlcach w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia, za 
pośrednictwem Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki. 

Na podstawie art. 15 zzr ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 
19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 568) bieg terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego 
ulega zawieszeniu na okres wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 
ogłoszonego z powodu COVID-19. 

Doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od dnia następnego od 
publicznego ogłoszenia. 
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