
PROTOKÓŁ 

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

rozwiązaniami 

Protokół sporządzono w dniu 20 kwietnia 2021 roku, w urzędzie Gminy Mińsk 
Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, przez głównego specjalistę do 
spraw gospodarki przestrzennej Urszulę Milewską. 

Na podstawie art. 11 pkt 7 ora art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym Nr 2020, poz. 293 t.j.) w dniu 19 kwietnia 2021 r. w trybie 
zdalnym przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami. Zmiana studium 
dotyczy terenów w granicach określonych w załącznikach graficznych do uchwał VII. 72.19 z 
dnia 25 kwietnia 2019 roku zmienionej uchwałami Nr XIII.111.19 Rady Gminy Mińsk 
Mazowiecki z dnia 28 listopada 2019 r. oraz uchwałą Nr XV.144.2020 Rady Gminy Mińsk 
Mazowiecki z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie VII. 72.19 z dnia 25 kwietnia 2019 roku w 
sprawie przy stąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego G miny Mińsk Mazowiecki. 

I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

Spotkanie rozpoczęła Urszula Milewska - główny specjalista ds. gospodarki 
przestrzennej. Pani Urszula Milewska powitała zebranych na dyskusji publicznej, a następnie 
kolejno: 
- poinformowała o porządku w jakim będzie prowadzona dyskusja publiczna, 
- przedstawiała zasady udziału w dyskusji publicznej oraz poinformowała w jaki sposób można 
zadawać pytania, komentować lub zgłaszać uwagi, 
- przedstawiła terminy związane z procedura planistyczną zmiany studium, 
- krótko streściła kolejne etapy prac nad zmiana studium. 

Następnie głos zabrali przedstawiciele firmy AMS Concept. Pani Monika Abramowska 
i Pani Paulina Krupińska przedstawiły prezentacje, w której przedstawili kolejno wszystkie 
tereny, dla których prowadzona jest zrniana studium oraz krótko scharakteryzowały 
poszczególne przeznaczenia i ustalenia dla terenów 

Po skończonej prezentacji zachęcono do zadawania pytań i zgłaszania uwag. Do 
przedstawionych treści nie zgłoszono w czasie dyskusji publicznej pytań ani uwag. 

Podsumowując Urszula Milewska przypomniała o terminach związanych z dalszą 
procedura planistyczna, w tym o terminach na składanie uwag. Po tym zakończono spotkanie. 
Dyskusja przebiegła sprawnie bez problemów technicznych. Dyskusja była przeprowadzona 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dyskusja publiczna została przeprowadzona za 
pomocą środków porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający: 
1 )zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przez jednoczesną transmisję obrazu i 
dźwięku, oraz 
2)zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego. 



III. Ustalenia z dyskusji: 
1) Zachęcono do składania uwag. 
2) Złożone uwagi będą indywidualnie rozstrzygane. 

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem: 
1) dla wójta; 
2) do dokumentacji planistycznej; 
3) do publicznego wglądu. 

Protokół zawiera 2 ponumerowanych stron. 

Mińsk Mazowiecki, data 20 kwietnia 20201 roku 

(podpis osoby sporządzającej protokół) 
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