
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIŃSK MAZOWIECKI 

o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu „Zmiany studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mińsk 

Mazowiecki” wraz z prognozą oddziaływania na  środowisko  
 

           Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) 

oraz art. 39 ust.1, art. 40 w związku z 46 ust. 1 oraz 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 2021 r., poz. 247) oraz uchwałą Rady Gminy 

Mińsk Mazowiecki nr VII.72.19 z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Mińsk Mazowiecki zmienioną uchwałami: nr XIII.111.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 listopada 2019 

r. oraz nr XV.144.2020 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 lutego 2020 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mińsk Mazowiecki” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.  

Granice obszarów objętych zmianą Studium określają załączniki graficzne do uchwały. 

Wyłożenie będzie się odbywać w dniach od 12 kwietnia do 7 maja 2021 r.  w siedzibie Urzędu Gminy w Mińsku Mazowieckim, 

ul. Chełmońskiego14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy w Mińsku 

Mazowieckim tj.  www.bip.minskmazowiecki.pl w zakładce Zagospodarowanie przestrzenne/Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

gminy Mińsk Mazowiecki. Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu dostępny będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gminy Mińsk Mazowiecki 

tj. www.minskmazowiecki.pl. 

Z uwagi na obostrzenia sanitarne i obowiązek zachowania standardów sanitarnych bezpośredni kontakt i obsługa obywateli w związku z wyłożeniem 

projektu  studium odbywać się będzie wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu spotkania - telefonicznie pod numerem 25 756 25 11. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w dniu 

19 kwietnia 2021 r. o godz. 17:00.   

W dyskusji publicznej będzie można wziąć udział za pomocą środków porozumiewania się na odległość (on-line) na platformie ZOOM pod linkiem: 

https://zoom.us/j/97602973078, który aktywny będzie w dniu dyskusji publicznej. Szczegółowe instrukcje i wytyczne dotyczące uczestnictwa w dyskusji 

publicznej zostaną  ogłoszone  na  stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.minskmazowiecki.pl w zakładce Obwieszczenia i komunikaty oraz będą 

udzielane przez pracowników urzędu pod nr tel. 25 756 25 11. Zgłoszenia chęci uczestnictwa w dyskusji publicznej należy dokonać najpóźniej do godz. 12.00 

do dnia 19 kwietnia 2021 r. na adres e-mail: gp@minskmazowiecki.pl. 

           Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w 

projekcie „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mińsk Mazowiecki” oraz w prognozie oddziaływania na 

środowisko, tj. osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi. 

Uwagi do ww. projektu zmiany studium 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.  

Jako wniesione na piśmie uznaje się wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.): 

- opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 

- opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

Uwagi do ww. prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać do Wójta Gminy 

Mińsk Mazowiecki:  

• w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14,  tel. (25) 756 25 11 lub ustnej 

do protokołu,  

• w formie elektronicznej 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. 

Uwagi powinny zawierać: nazwisko i imię albo nazwę, adres zamieszkania albo siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 

której dotyczy. 

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2021 r.  

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki. 
  

W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wzrostem 

zachorowań na wywoływaną nim chorobę COVID-19, informuję, że planowane wyłożenie odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów 

wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych. Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców apeluję o poszanowanie 

wszelkich ograniczeń, tj. zachowanie bezpiecznej odległości i noszenie maseczek. Zapewnione zostaną również środki ochrony osobistej, tj. dostęp do płynów 

dezynfekujących. 

 

 

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki 

Antoni Janusz Piechoski 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

  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. 11a 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. z2016r. 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.                                                                     

https://zoom.us/j/97602973078

