
Mińsk Mazowiecki, dnia 13 lutego 2023 r. 
PG.6720.1.2023 
 

OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki 

  
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i art. 40 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 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Miasta Mińsk Mazowiecki uchwały Nr LVI.503.2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Mińsk Mazowiecki oraz przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania  
na środowisko dotyczącej projektu ww. zmiany studium. 

Zmiana studium dotyczy wyłącznie: zmiany wartości powierzchni sprzedaży dla wyznaczonych  
w studium „obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m²”. Granice 
zmiany studium zostały określone w załączniku graficznym do uchwały intencyjnej, w granicach jak  
na zamieszczonym poniżej rysunku. 

 
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki oraz prognozy oddziaływania na środowisko  
w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 10 marca 2023 r. Wnioski mogą 
być składane ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, w formie papierowej na adres 
Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja, 05-300 Mińsk Mazowiecki oraz za pośrednictwem komunikacji 
elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres 
boi@umminskmaz.pl lub za pomoc elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym na adres skrytki ePUAP: 
/mpopm6144j/skrytka. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest 
Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki. 
 Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki z siedzibą przy  
ul. Konstytucji 3 Maja 1 w Mińsku Mazowieckim. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności, 
o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Więcej informacji związanych z wykonywaniem obowiązku, o którym mowa 
w art. 13 RODO uzyskacie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki  
w zakładce Gospodarka przestrzenna (www.bip.minsk-maz.pl). 
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