Mińsk Mazowiecki, dnia 1 lutego 2021 r.
PG.6722.2.2015
Obwieszczenie o wydłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk
Mazowiecki i terminu składania uwag do tego projektu oraz o zmianie zasad
organizacji dyskusji publicznej
W związku z obwieszczeniem zamieszczonym w dniu 11 stycznia 2021 r. na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki i z
ogłoszeniem Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki opublikowanym w „Tygodniku
Siedleckim” i „Tygodniku Mazowieckim Nowy Dzwon” w dniu 13 stycznia 2021 r. o
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Mińsk Mazowiecki, sprostowanym obwieszczeniem
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 stycznia 2021 r., z uwagi na zmianę
przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 2316 z późn. zm.) oraz po uzyskaniu
negatywnej opinii Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Mińsku
Mazowieckim zawiadamiam o wydłużeniu terminu wyłożenia do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Mińsk Mazowiecki oraz o wydłużeniu terminu składania uwag do ww. projektu,
a także o zmianie zasad organizacji dyskusji publicznej nad rozwiązaniami
przyjętymi w ww. projekcie planu.
W związku z zakazem organizowania zgromadzeń, o którym mowa w § 28 ww.
rozporządzenia nie ma możliwości przeprowadzenia dyskusji publicznej z udziałem
mieszkańców w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji
3 Maja 1 pok. nr 6. Dyskusja publiczna w dniu 3 lutego 2021 r. o godzinie 17:00
odbędzie się wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość – na
platformie ZOOM. 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 2 lutego 2021 r.
Wydłużam termin wyłożenia planu do publicznego wglądu do 4 marca 2021 r.
oraz organizuję dodatkową dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie
planu miejscowego rozwiązaniami, która odbędzie się 3 marca 2021 r. o
godzinie 17:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość – na

platformie ZOOM. 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 marca 2021 r.
Uwagi do projektu planu miejscowego oraz wnioski i uwagi do prognozy
oddziaływania na środowisko należy składać na zasadach określonych w
obwieszczeniu nr PG.6722.2.2015 z dnia 11 stycznia 2021 r., sprostowanym
obwieszczeniem o omyłce z dnia 25 stycznia 2021 r.
Termin składania uwag wydłużam do 18 marca 2021 r.
Pozostałe ustalenia zawarte w obwieszczeniu nr PG.6722.2.2015 z dnia 11 stycznia
2021 r., sprostowanego obwieszczeniem o omyłce z dnia 25 stycznia 2021 r.
pozostają bez zmian. Szczegółowe informacje dotyczące dyskusji publicznej zostały
obwieszczone w BIP (zakładka Gospodarka Przestrzenna) oraz na stronie gminy
www.minsk-maz.pl.
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