
Mińsk Mazowiecki, dnia 30 września 2021 roku 

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

Rl.6220.2.2.2021.EK 

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

administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735, zwane dalej „KPA") w związku z art. 38, art. 74 
ust. 3 i art. 85 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 2021r., poz. 247 ze zm., zwanej dalej „ustawą ooś") 
zawiadamiam, że w dniu 29 września 2021 r. na wniosek Gminnego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Mińsku Mazowieckim została wydana decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście 
Mińsk Mazowiecki i miejscowościach: Podrudzie, Zamienie i Maliszew; gmina Mińsk 
Mazowiecki". 

Treść decyzji została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej dnia 30 
września 2021 roku. Z treścią ww. decyzji jak również z dokumentacją sprawy, w tym z 
uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ustawy ooś można również 
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 

- 17°0
, wtorek - czwartek 8°0 -16°0, piątek 8°0 - 13 °0. 

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Siedlcach, za pośrednictwem Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki, w terminie 
14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie od niniejszej decyzji powinno zawierać zarzuty 
odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania 
oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do 
wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem 
doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do 
wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i 
prawomocna. 

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