OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39
ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), w ramach strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki,
w granicach planu określonych w załączniku graficznym do uchwały Nr X.113.2015 Rady
Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk
Mazowiecki. Schemat granic projektu planu zamieszczono na poniższym rysunku.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony
w dniach od 11 stycznia 2021 r. do 5 lutego 2021 r. w Wydziale Gospodarki Przestrzennej
i Nieruchomości Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1 pok. nr 6 oraz
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Mińsk Mazowiecki
(w zakładce „Gospodarka przestrzenna - Ogłoszenia/obwieszczenia o wyłożeniu planu
zagospodarowania przestrzennego do wglądu publicznego”). Projekt planu zostanie
dodatkowo umieszczony przed budynkiem Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, w związku z art. 8d ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 poz. 293 ze zm.),
dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie
się 3 lutego 2021 r. o godzinie 17:00 i zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu
sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra
Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego:
1) w Sali konferencyjnej (pok. nr 6) Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki,
ul. Konstytucji 3 Maja 1w Mińsku Mazowieckim,
2) za pomocą środków porozumiewania się na odległość – na platformie ZOOM.
Z uwagi na ograniczenia wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
3 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r.
poz. 193), osoby zainteresowane udziałem w dyskusji publicznej w Sali konferencyjnej
Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1 pok. nr 6, zobowiązane są do
uprzedniego zgłoszenia chęci uczestnictwa. Zgłoszenia należy dokonać pod nr tel.
22 756 53 24 lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: boi@umminskmaz.pl w terminie do
1 lutego 2021 r. Przy zapisach należy podać imię i nazwisko oraz nr telefonu.
Uczestnictwo w dyskusji publicznej przeprowadzanej za pośrednictwem platformy
ZOOM jest bezpłatne i nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania. Osoby
zainteresowane udziałem w dyskusji publicznej za pośrednictwem tej platformy zobowiązane
są do uprzedniego zgłoszenia poprzez pocztę elektroniczną na adres: boi@umminskmaz.pl
w terminie do 1 lutego 2021 r. Szczegółowe informacje dotyczące dyskusji publicznej będą
obwieszczone w BIP oraz na stronie gminy www.minsk-maz.pl.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu
miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu miejscowego oraz wnioski
i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać:
1) w formie papierowej bądź drogą pocztową do Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki na
adres: Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, 05-300 Mińsk
Mazowiecki,
2) w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym poprzez pocztę elektroniczną na
adres: boi@umminskmaz.pl lub za pomocą platformy ePUAP,
3) w przypadku prognozy oddziaływania na środowisko także ustnie do protokołu
w siedzibie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki,
4) podczas dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość sposób
umożliwiający jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz w formie zapisu tekstowego.
Termin składania uwag upływa 23 lutego 2020 r. Wnoszący uwagę, w tym również
w czasie dyskusji publicznej, zobowiązany jest podać: imię i nazwisko lub nazwę jednostki
organizacyjnej, adres oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Wzór pisma
(uwagi) dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej („Gospodarka przestrzenna Ogłoszenia/obwieszczenia o wyłożeniu planu zagospodarowania przestrzennego do wglądu
publicznego”).
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