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Szanowni Pañstwo,

Po³owa wakacji ju¿ dawno za nami.
Tegoroczna aura by³a na tyle szczêœliwa, ¿e 
powtarzaj¹ce siê cyklicznie fale upa³ów koñ-
cz¹ce burzami, nie przynios³y du¿ych  szkód. 
M³odzie¿ szkolna niech ostatnie tygodnie 
sierpnia wykorzysta na odpoczynek i przygo-
towanie siê do rozpoczêcia roku szkolnego. 
Wszystkie gminne szko³y ju¿ nied³ugo bêd¹ 
gotowe, po niewielkich remontach i niezbêdnych drobnych naprawach, na 
przyjêcie dzieci. Tak¿e zgodnie z planami i harmonogramem wybrane przez 
nas w przetargach firmy intensywnie pracuj¹ przy wylewaniu nowych warstw 
asfaltu na drogach i budowie chodników w wybranych wczeœniej miejsco-
woœciach gminnych. Zainteresowane tymi inwestycjami osoby zachêcam do 
zapoznania siê z materia³em zamieszczonym na dalszych stronach G³osu 
Ziemi Miñskiej. Z du¿¹ satysfakcj¹ pragnê równie¿ poinformowaæ Pañstwa, 
¿e nasz Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej zakoñczy³ wa¿n¹ inwestycjê 
- wymianê wodomierzy na nowoczesne modele, umo¿liwiaj¹ce zdalny odczyt 
wielkoœci zu¿ytej przez mieszkañców wody. Program ten, to nie tylko sama 
wymiana urz¹dzeñ zainstalowanych w Pañstwa domach i gospodarstwach, ale 
ca³kowicie nowatorski projekt umo¿liwiaj¹cy Pañstwu doskona³¹ kontrolê 
nad bie¿¹cym zu¿yciem wody oraz u³atwienie dziêki cyfrowym technologiom 
kontaktu z GZGK oraz sprawne rozliczenia.
Dok³adnie w po³owie miesi¹ca, w dniu 15 sierpnia obchodzimy uroczyœcie 
Œwiêto Wojska Polskiego. Chcia³bym w tym miejscu z³o¿yæ wszystkim 
Oficerom Wojska Polskiego, kadrze Podoficerskiej i ̄ o³nierzom, którzy s³u¿¹ 
w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego oraz wszystkim ¿o³nierzom i korpusowi 
oficerskiemu z jednostek ¯andarmerii Wojskowej ¿yczenia wszelkiej po-
myœlnoœci, satysfakcji z Waszej, jak¿e trudnej, s³u¿by w obronie Naszej Ojczy-
zny, zadowolenia z codziennego ¿o³nierskiego trudu oraz wyraziæ swoj¹ 
nadziejê, ¿e nasi lotnicy zostan¹ w niedalekiej przysz³oœci wyposa¿eni w no-
woczesne samoloty, bêd¹ce gwarantem naszego  i waszego bezpieczeñstwa. 
Wszystkiego dobrego!
 

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki

w w w . m i n s k m a z o w i e c k i . p l
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W numerze

Œwiêto Wojska Polskiego

Foto. Jacek Maria Jeliñski

Redakcja zapewnia czytelników GZM, i¿ ka¿dy numer biuletynu jest wydrukowany 
w najlepszej drukarni z zachowaniem restrykcyjnych przepisów gwarantuj¹cych 
ca³kowit¹ sterylnoœæ gazety. Papier, który ma higroskopijn¹ strukturê, jest bardzo 
z³ym œrodowiskiem dla wszystkich drobnoustrojów, w tym wirusów, które mog¹ ¿yæ 
na nim najwy¿ej  kilka godzin.

Zapraszamy mieszkañców Gminy, którzy nie dokonali jeszcze zg³o-
szenia posiadanego zbiornika bezodp³ywowego (szamba) lub przy-
domowej oczyszczalni œcieków do gminnej ewidencji zbiorników oraz 
przydomowych oczyszczalni o niezw³oczne z³o¿enie stosownego  
druku. Formularz  zg³oszenia dostêpny jest w Urzêdzie Gminy pokój   
nr 10 oraz na stronie internetowej www.minskmazowiecki.pl            
w zak³adce - aktualnoœci.

Wype³nione druki mo¿na sk³adaæ osobiœcie w Urzêdzie Gminy lub 
poczt¹ na adres:
Urz¹d Gminy Miñsk Mazowiecki 
ul. Che³moñskiego 14, 05-300 Miñsk Mazowiecki
albo poczt¹ elektroniczn¹ na adres e-mail:

gospodarkaodpadami@minskmazowiecki.pl.

GMINNA EWIDENCJA
ZBIORNIKÓW BEZODP£YWOWYCH

Z PRZYDOMOWYCH 
OCZYSZCZALNI ŒCIEKÓW

A k t u a l n o œ c i

G³osZiemiMiñskiej2

Opaska dla seniora jako  nowa
forma opieki na odleg³oœæ

Pomoc zwierzêtom

Zwierzêta udomowione s¹ skazane tylko na na-
sz¹ opiekê. Pozbawiaj¹c jej, skazujemy je na 
wielkie cierpienia. Decyduj¹c siê na psa lub kota 
mieszkaj¹cego w domu opiekunowie bior¹ na 
siebie du¿¹ odpowiedzialnoœæ za ich dobrostan.
Zauwa¿one zwierzêta bezdomne nale¿y zg³a-
szaæ w godz. pracy urzêdu pod numerem telefonu:  
25 756 25 40. Poza godzinami pracy urzêdu oraz 
w weekendy Powiatowemu Centrum Zarz¹dza-
nia Kryzysowego przyjmuj¹cemu zg³oszenia 
pod numerem telefonu: 25  758  62 64. Osoby, 
które mog³y by pomóc nam w opiece nad  zwie-
rzêtami, oferuj¹c im na przyk³ad Dom Tym-
czasowy prosimy o kontakt w celu ustalenia 
zasad i zakresu wspó³pracy. Wspólnymi dzia³a-
niami mo¿emy wiele dokonaæ. Nasz stosunek 
do bezdomnych zwierz¹t jest wizytówk¹, która 
wiele o nas mówi.

Sesja Rady Gminy - uchwa³y 

Uchwa³a Nr XLII.362.2022 RG Miñsk Mazo-
wiecki z dnia 7 lipca w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Miñsk Maz. obejmuj¹cego czêœci miejscowo-
œci Królewiec „Królewiec obwodnica pó³noc”
Uchwa³a Nr XLII.363.2022 RG Miñsk Mazo-
wiecki z dnia 7 lipca w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Miñsk Maz. obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci 
Stojad³a pn. „Stojad³a inwestycyjne”
Uchwa³a Nr XLII.364.2022 RG Miñsk Mazo-
wiecki z dnia 7 lipca w sprawie rozstrzygniêcia o 
sposobie rozpatrzenia nieuwzglêdnionych przez 
Wójta Gminy uwag z³o¿onych do projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Miñsk Maz. obejmuj¹cego czêœci 
miejscowoœci Nie-dzia³ka Druga pn. „Nie-
dzia³ka Druga inwestycyjna”
Uchwa³a Nr XLII.365.2022 RG Miñsk Mazo-
wiecki z dnia 7 lipca w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Miñsk Mazowiecki obejmuj¹cego czêœci 
miejscowoœci Niedzia³ka Druga pn. „Niedzia³-
ka Druga inwestycyjna”
Uchwa³a Nr XLII.366.2022 RG Miñsk Mazo-
wiecki z dnia 7 lipca w sprawie zmian w bud-
¿ecie gminy na 2022 rok
Uchwa³a Nr XLII.367.2022 RG Miñsk Mazo-
wiecki z dnia 7 lipca w sprawie zmian w Wie-
loletniej Prognozie Finansowej Gminy Miñsk 
Mazowiecki na lata 2022-2026

Gmina Miñsk Mazowiecki uzyska³a dofinanso-
wanie z programu Korpusu Wsparcia Seniora na 
rok 2022. Otrzymane œrodki zosta³y przezna-
czone na zakup opasek zapewniaj¹cych monito-
ring i wsparcie Seniorów na odleg³oœæ w formie 
teleopieki. Adresatami programu s¹ osoby        
w wieku 60+, które maj¹ problem z samo-
dzielnym funkcjonowaniem ze wzglêdu na stan 
zdrowia, mieszkaj¹ same lub z osobami blis-
kimi, które nie s¹ w stanie zapewniæ wystar-
czaj¹cego wsparcia. Opaska bêdzie monito-
rowaæ podstawowe czynnoœci ¿yciowe seniora, 
a w sytuacji awaryjnej nada sygna³ sos i zlokali-
zuje posiadacza. Obecnie trwaj¹ procedury 
koñcowe, zwi¹zane z programowaniem opasek 
pod ich nowych w³aœcicieli. Po zakoñczeniu 
tych prac poinformujemy Pañstwa o zasadach i 
procedurach otrzymania nowego sprzêtu.

Muzeum Ziemi MiñskiejPSZOK

Aktualne godziny funkcjonowania
punktu selektywnego zbierania

odpadów komunalnych
w Miñsku Mazowieckim (PSZOK)

00 00wtorek w godzinach 12  - 19
œroda, czwartek, pi¹tek, sobota 

00 00w godzinach 8  - 16

Gminna 
Komisja Rozwi¹zywania

Problemów Alkoholowych
w Miñsku Mazowieckim zaprasza

w ka¿dy pierwszy czwartek miesi¹ca
15 00

w godz. 16 - 18

Zmiana terminów
zakoñczenia okresów zbiorów

21 czerwca Sejmik Województwa Mazowiec-
kiego podj¹³ Uchwa³ê, która zmienia terminy 
zakoñczenia okresów zbiorów poszczególnych 
gatunków roœlin uprawianych na terenie woje-
wództwa. Informacja o nowych terminach jest 
wa¿na dla osób, które chc¹ zachowaæ upraw-
nienia do uzyskania odszkodowania za szkody 
³owieckie. Wykaz terminów znajduje siê na 
stronie urzêdu gminy:
www.minskmazowiecki.pl oraz w urzêdzie 
gminy na tablicy og³oszeñ przy pokoju nr 13.
.
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KONKURS 
na najpiêkniejszy ogród i przedogródek 

w Gminie Miñsk Mazowiecki

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki zaprasza do udzia³u w kolejnej ju¿ edycji 
konkursu wyró¿niaj¹cego piêkno lokalnych ogrodów i przedogródków.

Aby wzi¹æ udzia³ w konkursie nale¿y wykonaæ kilka zdjêæ swojego ogrodu lub 
przedogródka i przes³aæ wraz z wype³nion¹ kart¹ zg³oszeniow¹ na adres e-mail: 
gmina@minskmazowiecki.pl.

Na zg³oszenia czekamy do 15 wrzeœnia 2022 r.

Na laureatów czekaj¹ bony upominkowe o wartoœci nawet do 500 z³!
Wiêcej informacji o konkursie znajduje siê na stronie organizatora: 
www.minskmazowiecki.pl w zak³adce KALENDARIUM.

W zwi¹zku z brakiem opadów atmosferycznych oraz zwiêkszonym 
poborem wody Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Miñsku 
Mazowieckim zwraca siê z proœb¹ do wszystkich mieszkañców
Gminy o ograniczenie poboru wody z sieci wodoci¹gowej do celów 
poza socjalno-bytowych, zw³aszcza o zaprzestanie podlewania
zieleñców z sieci wodoci¹gowej.
W okresach zwiêkszonych poborów wody na niektórych odcinkach 
sieci wodoci¹gowej, mo¿e nast¹piæ ca³kowity spadek ciœnienia 
w ruroci¹gach, co pozbawia mieszkañców gminy jakiegokolwiek
Ÿród³a zaopatrzenia w wodê do celów bytowych.

Dziêkujemy za wyrozumia³oœæ OSZCZÊDZAJMY WODÊOSZCZÊDZAJMY WODÊ
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W 1932 roku powsta³ nowoczesny,  samolot sportowy RWD-6, przezna-
czony na zawody samolotów turystycznych Challenge. W zawodach 
rozegranych w Niemczech w dniach 20 - 28 sierpnia 1932 za³oga           
w sk³adzie pilot Franciszek ¯wirko i mechanik in¿ynier Stanis³aw 
Wigura, na RWD-6, zajê³a pierwsze miejsce, wygrywaj¹c z uwa¿anymi 
za faworytów za³ogami niemieckimi oraz reprezentacjami pozosta³ych 
krajów i przynosz¹c tym samym wielki sukces polskiemu lotnictwu. 
By³o to wspólne osi¹gniêcie pilota i zespo³u konstruktorów samolotu - 
jednym z nich by³ w³aœnie Franciszek Wigura. Na pami¹tkê tego wyda-
rzenia Œwiêto Lotnictwa Polskiego jest obchodzone w dniu 28 sierpnia. 

CHWA£A 
POLSKIM SKRZYD£OM

Kultywowanie tradycji orê¿a polskiego by³o jednym z isto-
tnych czynników integruj¹cych armiê oraz umacnia³o jej 
wiêzi ze spo³eczeñstwem. Szczególnym tego przyk³adem 
by³y œwiêta wojskowe, uroczyœcie obchodzone w armii II 
Rzeczypospolitej. Œwiêto ¯o³nierza obchodzono dla upamiê-
tnienia walk w obronie Ojczyzny toczonych w 1920 roku.
Wybrano dzieñ 15 sierpnia, gdy¿ w tym dniu w 1920 roku   
w godzinach nocnych pierwsze oddzia³y 21 Dywizji Gór-
skiej rozpoczê³y forsowanie Wieprza pod Kockiem. Rozpo-
czêto w ten sposób kontrofensywê, w wyniku której rozbito 
wojska rosyjskiego Frontu Zachodniego pod dowództwem 
Michai³a Tuchaczewskiego. Te zaskakuj¹ce dzia³ania znane 
s¹ jako Bitwa Warszawska. Ustanowienie Œwiêta ¯o³nierza 
sankcjonowa³ rozkaz Ministra Spraw Wojskowych gen. 
broni Stanis³awa Szeptyckiego nr 126 z dnia 4 sierpnia 1923 r.

Œwiêto ¯o³nierza nie zosta³o nigdy odwo³ane równorzêd-
nym lub wy¿szym aktem. Obchodzono je uroczyœcie w okresie 
II wojny œwiatowej w Polskich Si³ach Zbrojnych na Zacho-
dzie i w Wojsku Polskim do 1947 roku. W nastêpnych latach 
zaniechano jego obchodów i ustanowiono Dzieñ Wojska 
Polskiego na 12 paŸdziernika – upamiêtniaj¹c w ten sposób 
chrzest bojowy 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Koœciusz-
ki pod Lenino. 
W latach 1990 - 1992 Œwiêto obchodzono w dniu 3 maja,    
w rocznicê uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
Ustawa sejmowa z dnia 30 lipca 1992 przywróci³a obchody 
Œwiêta Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia. Tego¿ roku po 
raz pierwszy w dniu 15 sierpnia odby³y siê centralne uroczys-
toœci z okazji Œwiêta Wojska Polskiego przed Grobem 
Nieznanego ̄ o³nierza w Warszawie. Powrócono wtedy tak¿e 
do organizacji tradycyjnych defilad ulicami Warszawy.

W dniu tym wojsko i spo³eczeñstwo 
czci chwa³ê orê¿a polskiego, której 

uosobieniem i wyrazem jest ¿o³nierz. 
W rocznicê wiekopomnego 

rozgromienia nawa³y bolszewickiej pod 
Warszaw¹ œwiêci siê pamiêæ poleg³ych 

w walkach z wiekowym wrogiem
o ca³oœæ i niepodleg³oœæ Polski.

opracowa³ - Jacek Maria Jeliñski
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P o z n a j s w o j ¹ g m i n ê

Ignaców

Zespó³ Szkól Specjalnych im. Janiny Poraziñskiej w Ignacowie jest publiczn¹ placówk¹ oœwiatow¹ dla dzieci i m³odzie¿y  
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Do szko³y uczêszczaj¹ dziewczêta i ch³opcy w wieku od 7 do 25 lat. Przyjmo-
wane s¹ dzieci z upoœledzeniem umys³owym w stopniu umiarkowanym, znacznym i g³êbokim, z mózgowym pora¿e-
niem dzieciêcym oraz z autyzmem wczesnodzieciêcym. W Zespole Szkó³ zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana 
kadra pedagogiczna z zakresu pedagogiki specjalnej; terapeuci mowy, rehabilitanci, inni terapeuci oraz psycholog 
szkolny. Szko³a po³o¿ona jest  w malowniczym otoczeniu lasów. Wokó³ szko³y jest park z placem zabaw dla dzieci. 
Najwa¿niejszym celem szko³y jest pe³na rehabilitacja ucznia edukacyjna i spo³eczna, szko³a kieruj¹c siê dobrem ucznia 
tworzy najkorzystniejsze warunki wspomagaj¹ce jego rozwój.

o z n a j s w o j ¹ g m i n ê , i n w e s t y c j eP
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W i e œ c i z n a s z e j g m i n y - i n w e s t y c j e

nak³adki 
asfaltowe 

na nowych
odcinkach dróg 

gminnych 

W najbli¿szym czasie przeprowadzone bêd¹ remonty
 dróg w gminie. Prace prowadzone s¹ przez dwie firmy:

Czêœæ A : Arkadiusz  Hiszpañski  Mesta, Poœwiêtne
wartoœæ inwestycji  to 954 031 z³ brutto

1. Budy Janowskie ul. Akacjowa - 215m
2. Anielew ul. Brzozowa - 960 m
3. Karolina ul. Dr Jana Huberta - 61 m
4. Stara Niedzia³ka ul. Lotniskowa - 111 m
5. Stara Niedzia³ka ul. Radoœæ - 670 m
6. Niedzia³ka Druga ul. Olszowa - 35 m
7. Nowe Osiny ul. Ogrodowa -127 m
8. D³u¿ka dz. nr 651, 685 - 222 m
9. Targówka ul. Brzozowa - 340 m

Czêœæ B :   PBDiM Sp. z.o.o. Miñsk Mazowiecki
wartoœæ inwestycji to 738 312 z³ brutto 

1. Cielechowizna dz. 138, 139 - 575 m
2. Stojad³a ul. Miñska - 257 m
3. Barcz¹ca ul. Sosnowa - 460 m
4. Gliniak 213 - 95 m
5. Wólka I³ówiecka dz. 103-260 m
6. Józefów ul. Brzozowa - 190 m
7. Mikanów na drodze nr 236 - 176 m
8. Podrudzie ul. Gamradzka - 106 m

W sumie - 1 692 343 z³

2022
Przedsiêwziêcie wspó³finansowane ze 

œrodków Samorz¹du Województwa 

Mazowieckiego

Mazowsze dla sportu: 
Budowa zaplecza boiska sportowego w Hucie Miñskiej

8 lipca 2022 roku w Gminie Jakubów reprezentanci Gminy Miñsk Mazo-
wiecki podpisali umowê o udzielenie pomocy finansowej na realizacjê 
zadania pod nazw¹: 
„Budowa zaplecza boiska sportowego w Hucie Miñskiej”.

Uzyskana pomoc finansowa:  300 000,00 z³
Szacunkowy ca³oœciowy koszt zadania wynosi:  718 781,54 z³

Okres realizacji przedsiêwziêcia: 2022 rok
Uzyskana pomoc finansowa w formie dotacji celowej pochodzi z bud-
¿etu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego 
Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej – 
Mazowsze dla sportu 2022. 

Przedsiêwziêcie wspó³finansowane ze 

œrodków Samorz¹du Województwa 

Mazowieckiego

Mazowsze dla stra¿y po¿arnych:  
Modernizacja stra¿nicy OSP oraz zakup nowego samochodu ratowni-
czo-gaœniczego

8 lipca 2022 roku w Gminie Jakubów reprezentanci Gminy Miñsk Mazo-
wiecki podpisali umowy o udzielenie pomocy finansowej na realizacjê 
zadañ:
1. Modernizacja budynku OSP w Starej Niedzia³ce w zakresie izolacji 
przeciwwilgociowej i cieplnej fundamentów stra¿nicy
Uzyskana pomoc finansowa: 30 000,00 z³
Okres realizacji przedsiêwziêcia: 2022 rok

2. Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaœniczego z przez-
naczeniem na wyposa¿enie OSP w Brzózem
Uzyskana pomoc finansowa: 80 000,00 z³
Okres realizacji przedsiêwziêcia: 2022 rok
Uzyskana pomoc finansowa w formie dotacji celowej pochodzi z bud-
¿etu Województwa Mazowieckiego w ramach programu pod nazwa 
„Mazowsze dla stra¿y po¿arnych”. 

CHODNIKI

Budowa chodników dla pieszych na terenie 
gminy Miñsk Mazowiecki realizowan jest przez firmê

BUDMAX Sp. z.o.o ul. B³oñska 52, 05-555 Tarczyn 

Czêœæ A: 220 457 z³ brutto

1. Zamienie ul. Koœcielna - 156 m
2. Maliszew ul. Wspólne - 149 m
3. Chmielew - 55 m+32m
4. Barcz¹ca ul. Prosta - 170 m
5. Gamratka - 26 m

Czêœæ B: 413 004 z³ brutto

1. ¯uków - 70 m
2. Brzóze ul. Koœcielna -175 m
3. Targówka ul. Kolejowa -153 m
4. Karolina i Wólka Miñska ul. Koszykowa -106 m
5. Budy  Barcz¹ckie ul. D³uga - 210 m
6. Nowe Osiny ul. Piêkna - 40 m+14 m
7. Stare Zakole ul. Wspólna - 35 m

W sumie - 633 461 z³
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Uzyskana pomoc finansowa w formie dotacji celowej pochodzi z bud-
¿etu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego 
Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej – 
Mazowsze dla sportu 2022. 

Przedsiêwziêcie wspó³finansowane ze 

œrodków Samorz¹du Województwa 

Mazowieckiego

Mazowsze dla stra¿y po¿arnych:  
Modernizacja stra¿nicy OSP oraz zakup nowego samochodu ratowni-
czo-gaœniczego

8 lipca 2022 roku w Gminie Jakubów reprezentanci Gminy Miñsk Mazo-
wiecki podpisali umowy o udzielenie pomocy finansowej na realizacjê 
zadañ:
1. Modernizacja budynku OSP w Starej Niedzia³ce w zakresie izolacji 
przeciwwilgociowej i cieplnej fundamentów stra¿nicy
Uzyskana pomoc finansowa: 30 000,00 z³
Okres realizacji przedsiêwziêcia: 2022 rok

2. Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaœniczego z przez-
naczeniem na wyposa¿enie OSP w Brzózem
Uzyskana pomoc finansowa: 80 000,00 z³
Okres realizacji przedsiêwziêcia: 2022 rok
Uzyskana pomoc finansowa w formie dotacji celowej pochodzi z bud-
¿etu Województwa Mazowieckiego w ramach programu pod nazwa 
„Mazowsze dla stra¿y po¿arnych”. 

CHODNIKI

Budowa chodników dla pieszych na terenie 
gminy Miñsk Mazowiecki realizowan jest przez firmê

BUDMAX Sp. z.o.o ul. B³oñska 52, 05-555 Tarczyn 

Czêœæ A: 220 457 z³ brutto

1. Zamienie ul. Koœcielna - 156 m
2. Maliszew ul. Wspólne - 149 m
3. Chmielew - 55 m+32m
4. Barcz¹ca ul. Prosta - 170 m
5. Gamratka - 26 m

Czêœæ B: 413 004 z³ brutto

1. ¯uków - 70 m
2. Brzóze ul. Koœcielna -175 m
3. Targówka ul. Kolejowa -153 m
4. Karolina i Wólka Miñska ul. Koszykowa -106 m
5. Budy  Barcz¹ckie ul. D³uga - 210 m
6. Nowe Osiny ul. Piêkna - 40 m+14 m
7. Stare Zakole ul. Wspólna - 35 m

W sumie - 633 461 z³
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OG£OSZENIE
WÓJTA GMINY MIÑSK MAZOWIECKI

o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla la Gminy Miñsk Mazowiecki
obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci Brzóze  pn. „Brzóze inwestycyjne”

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam      
o podjêciu przez Radê Gminy Miñsk Mazowiecki uchwa³y Nr XLI.357.2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci Brzóze pn. „Brzóze 
inwestycyjne”. Granice obszaru objêtego sporz¹dzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okreœla za³¹cznik graficzny do 
uchwa³y.
Równoczeœnie, na podstawie art. 39 ust. 1 w zwi¹zku z art. 21 ust. 2 pkt 2, art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 
2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na 
œrodowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o przyst¹pieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko 
projektu ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski do ww. planu miejscowego w terminie do dnia 19 sierpnia 2022 r. 
Wnioski do ww. planu miejscowego nale¿y sk³adaæ do Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki:
- w formie papierowej w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego  14,  05-300 Miñsk Mazowiecki
lub przes³aæ poczt¹ na ww. adres Urzêdu,
- w formie elektronicznej  w tym za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej, w szczególnoœci poczty elektronicznej na adres e-mail: 
gmina@minskmazowiecki.pl bez koniecznoœci opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. lub na adres skrytki ePUAP: 
/6i99j9rde7/skrytkaESP.
Wniosek powinien zawieraæ:
- nazwisko i imiê albo nazwê,
- adres zamieszkania albo siedziby,
- przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy.
Wnioski dotycz¹ce prognozy oddzia³ywania na œrodowisko w ramach strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko mog¹ byæ sk³adane w terminie 
do dnia 19 sierpnia 2022 r.  w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, 05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14,  tel. (25) 756 25 11,      
w formie pisemnej, ustnej do protoko³u lub za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej bez koniecznoœci opatrywania ich kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym na adres email: gmina@minskmazowiecki.pl lub adres skrytki Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki na ePUAP: 
/6i99j9rde7/skrytkaESP.
Organem w³aœciwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki. Wnioski nie spe³niaj¹ce ww. warunków pozostawi siê bez 
rozpatrzenia.

RI.6721.2.1.2022.UM Miñsk Mazowiecki, dnia 11 lipca 2022 r.

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki
Antoni Janusz Piechoski

OG£OSZENIE
WÓJTA GMINY MIÑSK MAZOWIECKI

o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Miñsk Mazowiecki
obejmuj¹cego czêœæ miejscowoœci Grêbiszew pn. „Grêbiszew inwestycyjny”

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam     
o podjêciu przez Radê Gminy Miñsk Mazowiecki uchwa³y Nr XLI.358.2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci Grêbiszew pn. „Grêbiszew 
inwestycyjny”. Granice obszaru objêtego sporz¹dzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okreœla za³¹cznik graficzny do 
uchwa³y.
Równoczeœnie, na podstawie art. 39 ust. 1 w zwi¹zku z art. 21 ust. 2 pkt 2, art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2  ustawy z dnia 3 paŸdziernika 
2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na 
œrodowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o przyst¹pieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko 
projektu ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski do ww. planu miejscowego w terminie do dnia 19 sierpnia 2022 r. 
Wnioski do ww. planu miejscowego nale¿y sk³adaæ do Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki:
- w formie papierowej w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego  14,  05-300 Miñsk Mazowiecki
lub przes³aæ poczt¹ na ww. adres Urzêdu,
- w formie elektronicznej  w tym za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej, w szczególnoœci poczty elektronicznej na adres e-mail: 
gmina@minskmazowiecki.pl bez koniecznoœci opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. lub na adres skrytki ePUAP: 
/6i99j9rde7/skrytkaESP.
Wniosek powinien zawieraæ:
- nazwisko i imiê albo nazwê,
- adres zamieszkania albo siedziby,
- przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy.
Wnioski dotycz¹ce prognozy oddzia³ywania na œrodowisko w ramach strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko mog¹ byæ sk³adane w terminie 
do dnia 19 sierpnia 2022 r.  w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, 05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14,  tel. (25) 756 25 11,      
w formie pisemnej, ustnej do protoko³u lub za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej bez koniecznoœci opatrywania ich kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym na adres email: gmina@minskmazowiecki.pl lub adres skrytki Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki na ePUAP: 
/6i99j9rde7/skrytkaESP.
Organem w³aœciwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki. Wnioski nie spe³niaj¹ce ww. warunków pozostawi siê bez 
rozpatrzenia.

RI.6721.3.1.2022.UM Miñsk Mazowiecki, dnia 11 lipca 2022 r.

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki
Antoni Janusz Piechoski

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y 

neonowych, reflektorów, ekranów i lamp 
telewizyjnych, luster.

Odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji
Wrzucamy: obierki, resztki jedzenia, wa-
rzywa, owoce, zabrudzony papier, tekstylia      
z materia³ów naturalnych, fusy z kawy, herbaty.
Nie wrzucamy: m.in. odpadów trawy, ga³êzi      
i liœci, owoce opad³e z drzew i krzewów (te odpa-
dy dostarczamy do PSZOK)
•WOREK CZARNY
Niesegregowane (zmieszane) odpady komu-
nalne
Wrzucamy: pozosta³e odpady komunalne, 
których nie mo¿na poddaæ dalszej segregacji tj.: 
brudne tekstylia, zu¿yte obuwie, porcelanê, 
fajans itp. zabrudzone opakowania plastikowe, 
opakowania po dezodorantach, artyku³y higie-
niczne (pampersy, patyczki higieniczne, wata, 
itp.),
Nie wrzucamy: m.in. odpadów niebezpiecz-
nych, opakowañ po lekach, leków przetermino-
wanych, farb, olejów i ich opakowañ, opa-
kowañ po œrodkach ochrony roœlin, zu¿ytego 
sprzêtu elektrycznego i elektronicznego (m.in.: 
¿arówek, lamp, kineskopów, œwietlówek, baterii   
i akumulatorów), sprzêtu AGD i RTV, kom-
puterów, odpadów wielkogabarytowych (m.in.: 
mebli, wyk³adzin, dywanów, materacy, wózków, 
suszarek na pranie), materia³ów zawieraj¹cych 
azbest, papy, styropianu budowlanego, odpa-
dów budowlanych.

•WOREK BR¥ZOWY

wi¹zaæ i ustawiæ obok worków. Styropian opako-
waniowy (po  lodówce, pralce, telewizorze)
Nie wrzucamy: m.in. pe³nych opakowañ z ja-
k¹kolwiek zawartoœci¹, styropianu budowla-
nego, opakowañ po olejach silnikowych, 
smarach, puszek po farbach, baterii, sprzêtu 
AGD, odpadów budowlanych itp.
Metale
Wrzucamy: drobne przedmioty metalowe, 
puszki, drut, itp. Du¿e blachy, gruby z³om meta-
lowy i ¿eliwny mo¿na ustawiaæ obok worków.
Opakowania wielomateria³owe
Wrzucamy: puste opakowania po sokach, 
mleku, przyprawach, itp.

Szk³o 
Wrzucamy: Wszelkiego rodzaju puste opako-
wania szklane, butelki po napojach, winie, 
piwie, alkoholu, s³oiki i naczynia szklane.
Nie wrzucamy: m.in. porcelany, ceramiki, szyb 
samochodowych, doniczek, ¿arówek, lamp 

•WOREK ZIELONY

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

•WOREK NIEBIESKI 
Papier, tektura
Wrzucamy: Ksi¹¿ki, zeszyty, gazety, tektura, 
torby i kartony, papierowe. Opakowania 
kartonowe nale¿y posk³adaæ i powi¹zaæ, uk³a-
daæ obok worków.
Nie wrzucamy: t³ustego i zabrudzonego pa-
pieru (np. papierowe opakowania po maœle, 
margarynie, twarogu); kalki; papieru termicz-
nego i faksowego; tapet; odpadów higienicz-
nych (np. wacików, pieluch itp.); opakowañ     
z jak¹kolwiek zawartoœci¹, odpadów budowla-
nych.

Tworzywa sztuczne
Wrzucamy: ró¿nego rodzaju  puste opakowa-
nia plastikowe po napojach i innych p³ynach. 
Folia bia³a i kolorowa. Foliowe reklamówki. 
Kubki i butelki plastikowe po œmietanie, kefirze  
i inne plastiki, opakowania wielomateria³owe. 
Foliê o du¿ych wymiarach nale¿y z³o¿yæ, po- 

•WOREK ̄ Ó£TY

11 lipca 2022 roku przedstawiciele Gminy Miñsk Mazowiecki podpisali 
umowê na dofinansowanie realizacji zadania:

 „Usuwania azbestu i wyrobów zawieraj¹cych azbest”

 
Zadanie pod nazw¹: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawieraj¹cych azbest 
z terenu Gminy Miñsk Mazowiecki w roku 2022” dofinansowano przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej             
w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie do 16 553,36 z³.

WFOŒiGW w Warszawie przyzna³ ok. 40 % dotacjê, 
pozosta³a kwota w wysokoœci ok. 60 % 
zostanie pokryta z bud¿etu gminy.

Ca³oœciowa kwota realizacji zadania w 2022 r. wynosi 41 406,33 z³.

DOFINANSOWANIE 
NA USUWANIE AZBESTU W 2022
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OG£OSZENIE
WÓJTA GMINY MIÑSK MAZOWIECKI

o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla la Gminy Miñsk Mazowiecki
obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci Brzóze  pn. „Brzóze inwestycyjne”

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam      
o podjêciu przez Radê Gminy Miñsk Mazowiecki uchwa³y Nr XLI.357.2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci Brzóze pn. „Brzóze 
inwestycyjne”. Granice obszaru objêtego sporz¹dzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okreœla za³¹cznik graficzny do 
uchwa³y.
Równoczeœnie, na podstawie art. 39 ust. 1 w zwi¹zku z art. 21 ust. 2 pkt 2, art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 
2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na 
œrodowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o przyst¹pieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko 
projektu ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski do ww. planu miejscowego w terminie do dnia 19 sierpnia 2022 r. 
Wnioski do ww. planu miejscowego nale¿y sk³adaæ do Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki:
- w formie papierowej w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego  14,  05-300 Miñsk Mazowiecki
lub przes³aæ poczt¹ na ww. adres Urzêdu,
- w formie elektronicznej  w tym za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej, w szczególnoœci poczty elektronicznej na adres e-mail: 
gmina@minskmazowiecki.pl bez koniecznoœci opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. lub na adres skrytki ePUAP: 
/6i99j9rde7/skrytkaESP.
Wniosek powinien zawieraæ:
- nazwisko i imiê albo nazwê,
- adres zamieszkania albo siedziby,
- przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy.
Wnioski dotycz¹ce prognozy oddzia³ywania na œrodowisko w ramach strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko mog¹ byæ sk³adane w terminie 
do dnia 19 sierpnia 2022 r.  w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, 05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14,  tel. (25) 756 25 11,      
w formie pisemnej, ustnej do protoko³u lub za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej bez koniecznoœci opatrywania ich kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym na adres email: gmina@minskmazowiecki.pl lub adres skrytki Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki na ePUAP: 
/6i99j9rde7/skrytkaESP.
Organem w³aœciwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki. Wnioski nie spe³niaj¹ce ww. warunków pozostawi siê bez 
rozpatrzenia.
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inwestycyjny”. Granice obszaru objêtego sporz¹dzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okreœla za³¹cznik graficzny do 
uchwa³y.
Równoczeœnie, na podstawie art. 39 ust. 1 w zwi¹zku z art. 21 ust. 2 pkt 2, art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2  ustawy z dnia 3 paŸdziernika 
2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na 
œrodowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o przyst¹pieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko 
projektu ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski do ww. planu miejscowego w terminie do dnia 19 sierpnia 2022 r. 
Wnioski do ww. planu miejscowego nale¿y sk³adaæ do Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki:
- w formie papierowej w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego  14,  05-300 Miñsk Mazowiecki
lub przes³aæ poczt¹ na ww. adres Urzêdu,
- w formie elektronicznej  w tym za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej, w szczególnoœci poczty elektronicznej na adres e-mail: 
gmina@minskmazowiecki.pl bez koniecznoœci opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. lub na adres skrytki ePUAP: 
/6i99j9rde7/skrytkaESP.
Wniosek powinien zawieraæ:
- nazwisko i imiê albo nazwê,
- adres zamieszkania albo siedziby,
- przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy.
Wnioski dotycz¹ce prognozy oddzia³ywania na œrodowisko w ramach strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko mog¹ byæ sk³adane w terminie 
do dnia 19 sierpnia 2022 r.  w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, 05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14,  tel. (25) 756 25 11,      
w formie pisemnej, ustnej do protoko³u lub za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej bez koniecznoœci opatrywania ich kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym na adres email: gmina@minskmazowiecki.pl lub adres skrytki Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki na ePUAP: 
/6i99j9rde7/skrytkaESP.
Organem w³aœciwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki. Wnioski nie spe³niaj¹ce ww. warunków pozostawi siê bez 
rozpatrzenia.

RI.6721.3.1.2022.UM Miñsk Mazowiecki, dnia 11 lipca 2022 r.

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki
Antoni Janusz Piechoski

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y 

neonowych, reflektorów, ekranów i lamp 
telewizyjnych, luster.

Odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji
Wrzucamy: obierki, resztki jedzenia, wa-
rzywa, owoce, zabrudzony papier, tekstylia      
z materia³ów naturalnych, fusy z kawy, herbaty.
Nie wrzucamy: m.in. odpadów trawy, ga³êzi      
i liœci, owoce opad³e z drzew i krzewów (te odpa-
dy dostarczamy do PSZOK)
•WOREK CZARNY
Niesegregowane (zmieszane) odpady komu-
nalne
Wrzucamy: pozosta³e odpady komunalne, 
których nie mo¿na poddaæ dalszej segregacji tj.: 
brudne tekstylia, zu¿yte obuwie, porcelanê, 
fajans itp. zabrudzone opakowania plastikowe, 
opakowania po dezodorantach, artyku³y higie-
niczne (pampersy, patyczki higieniczne, wata, 
itp.),
Nie wrzucamy: m.in. odpadów niebezpiecz-
nych, opakowañ po lekach, leków przetermino-
wanych, farb, olejów i ich opakowañ, opa-
kowañ po œrodkach ochrony roœlin, zu¿ytego 
sprzêtu elektrycznego i elektronicznego (m.in.: 
¿arówek, lamp, kineskopów, œwietlówek, baterii   
i akumulatorów), sprzêtu AGD i RTV, kom-
puterów, odpadów wielkogabarytowych (m.in.: 
mebli, wyk³adzin, dywanów, materacy, wózków, 
suszarek na pranie), materia³ów zawieraj¹cych 
azbest, papy, styropianu budowlanego, odpa-
dów budowlanych.

•WOREK BR¥ZOWY

wi¹zaæ i ustawiæ obok worków. Styropian opako-
waniowy (po  lodówce, pralce, telewizorze)
Nie wrzucamy: m.in. pe³nych opakowañ z ja-
k¹kolwiek zawartoœci¹, styropianu budowla-
nego, opakowañ po olejach silnikowych, 
smarach, puszek po farbach, baterii, sprzêtu 
AGD, odpadów budowlanych itp.
Metale
Wrzucamy: drobne przedmioty metalowe, 
puszki, drut, itp. Du¿e blachy, gruby z³om meta-
lowy i ¿eliwny mo¿na ustawiaæ obok worków.
Opakowania wielomateria³owe
Wrzucamy: puste opakowania po sokach, 
mleku, przyprawach, itp.

Szk³o 
Wrzucamy: Wszelkiego rodzaju puste opako-
wania szklane, butelki po napojach, winie, 
piwie, alkoholu, s³oiki i naczynia szklane.
Nie wrzucamy: m.in. porcelany, ceramiki, szyb 
samochodowych, doniczek, ¿arówek, lamp 

•WOREK ZIELONY

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

•WOREK NIEBIESKI 
Papier, tektura
Wrzucamy: Ksi¹¿ki, zeszyty, gazety, tektura, 
torby i kartony, papierowe. Opakowania 
kartonowe nale¿y posk³adaæ i powi¹zaæ, uk³a-
daæ obok worków.
Nie wrzucamy: t³ustego i zabrudzonego pa-
pieru (np. papierowe opakowania po maœle, 
margarynie, twarogu); kalki; papieru termicz-
nego i faksowego; tapet; odpadów higienicz-
nych (np. wacików, pieluch itp.); opakowañ     
z jak¹kolwiek zawartoœci¹, odpadów budowla-
nych.

Tworzywa sztuczne
Wrzucamy: ró¿nego rodzaju  puste opakowa-
nia plastikowe po napojach i innych p³ynach. 
Folia bia³a i kolorowa. Foliowe reklamówki. 
Kubki i butelki plastikowe po œmietanie, kefirze  
i inne plastiki, opakowania wielomateria³owe. 
Foliê o du¿ych wymiarach nale¿y z³o¿yæ, po- 

•WOREK ̄ Ó£TY

11 lipca 2022 roku przedstawiciele Gminy Miñsk Mazowiecki podpisali 
umowê na dofinansowanie realizacji zadania:

 „Usuwania azbestu i wyrobów zawieraj¹cych azbest”

 
Zadanie pod nazw¹: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawieraj¹cych azbest 
z terenu Gminy Miñsk Mazowiecki w roku 2022” dofinansowano przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej             
w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie do 16 553,36 z³.

WFOŒiGW w Warszawie przyzna³ ok. 40 % dotacjê, 
pozosta³a kwota w wysokoœci ok. 60 % 
zostanie pokryta z bud¿etu gminy.

Ca³oœciowa kwota realizacji zadania w 2022 r. wynosi 41 406,33 z³.

DOFINANSOWANIE 
NA USUWANIE AZBESTU W 2022
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OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIÑSK MAZOWIECKI

o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Miñsk Mazowiecki
obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci Grabina, Stare Zakole, Karolina i Wólka Miñska

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam     
o podjêciu przez Radê Gminy Miñsk Mazowiecki uchwa³y Nr XLI.361.2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci Grabina, Stare Zakole, Karolina i 
Wólka Miñska. Granice obszaru objêtego sporz¹dzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okreœla za³¹cznik graficzny do 
uchwa³y.
Równoczeœnie, na podstawie art. 39 ust. 1 w zwi¹zku z art. 21 ust. 2 pkt 2, art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2  ustawy z dnia 3 paŸdziernika 
2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na 
œrodowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o przyst¹pieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko 
projektu ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski do ww. planu miejscowego w terminie do dnia 19 sierpnia 2022 r. 
Wnioski do ww. planu miejscowego nale¿y sk³adaæ do Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki:
- w formie papierowej w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego  14,  05-300 Miñsk Mazowiecki
lub przes³aæ poczt¹ na ww. adres Urzêdu,
- w formie elektronicznej  w tym za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej, w szczególnoœci poczty elektronicznej na adres e-mail: 
gmina@minskmazowiecki.pl bez koniecznoœci opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. lub na adres skrytki ePUAP: 
/6i99j9rde7/skrytkaESP.
Wniosek powinien zawieraæ:
- nazwisko i imiê albo nazwê,
- adres zamieszkania albo siedziby,
- przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy.
Wnioski dotycz¹ce prognozy oddzia³ywania na œrodowisko w ramach strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko mog¹ byæ sk³adane w terminie 
do dnia 19 sierpnia 2022 r.  w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, 05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14,  tel. (25) 756 25 11,      
w formie pisemnej, ustnej do protoko³u lub za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej bez koniecznoœci opatrywania ich kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym na adres email: gmina@minskmazowiecki.pl lub adres skrytki Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki na ePUAP: 
/6i99j9rde7/skrytkaESP.
Organem w³aœciwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki. Wnioski nie spe³niaj¹ce ww. warunków pozostawi siê bez 
rozpatrzenia.

RI.6721.6.1.2022.UM Miñsk Mazowiecki, dnia 11 lipca 2022 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIÑSK MAZOWIECKI

o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Miñsk Mazowiecki obejmuj¹cego 
czêœci miejscowoœci Stara Niedzia³ka i Niedzia³ka Druga pn. „Stara Niedzia³ka i Niedzia³ka Druga – tereny inwestycyjne”

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam    
o podjêciu przez Radê Gminy Miñsk Mazowiecki uchwa³y Nr XLI.360.2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci Stara Niedzia³ka i Niedzia³ka 
Druga pn. „Stara Niedzia³ka i Niedzia³ka Druga – tereny inwestycyjne”. Granice obszaru objêtego sporz¹dzeniem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego okreœla za³¹cznik graficzny do uchwa³y.
Równoczeœnie, na podstawie art. 39 ust. 1 w zwi¹zku z art. 21 ust. 2 pkt 2, art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2  ustawy z dnia 3 paŸdziernika 
2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na 
œrodowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o przyst¹pieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko 
projektu ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski do ww. planu miejscowego w terminie do dnia 19 sierpnia 2022 r. 
Wnioski do ww. planu miejscowego nale¿y sk³adaæ do Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki:
- w formie papierowej w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego  14,  05-300 Miñsk Mazowiecki
lub przes³aæ poczt¹ na ww. adres Urzêdu,
- w formie elektronicznej  w tym za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej, w szczególnoœci poczty elektronicznej na adres e-mail: 
gmina@minskmazowiecki.pl bez koniecznoœci opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. lub na adres skrytki ePUAP: 
/6i99j9rde7/skrytkaESP.
Wniosek powinien zawieraæ:
- nazwisko i imiê albo nazwê,
- adres zamieszkania albo siedziby,
- przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy.
Wnioski dotycz¹ce prognozy oddzia³ywania na œrodowisko w ramach strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko mog¹ byæ sk³adane w terminie 
do dnia 19 sierpnia 2022 r.  w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, 05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14,  tel. (25) 756 25 11,     
w formie pisemnej, ustnej do protoko³u lub za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej bez koniecznoœci opatrywania ich kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym na adres email: gmina@minskmazowiecki.pl lub adres skrytki Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki na ePUAP: 
/6i99j9rde7/skrytkaESP.
Organem w³aœciwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki. Wnioski nie spe³niaj¹ce ww. warunków pozostawi siê 
bez rozpatrzenia.

RI.6721.5.1.2022.UM Miñsk Mazowiecki, dnia 11 lipca 2022 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIÑSK MAZOWIECKI

o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Miñsk Mazowiecki
Obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci Karolina i Stara Niedzia³ka pn. „Karolina inwestycyjna”

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam    
o podjêciu przez Radê Gminy Miñsk Mazowiecki uchwa³y Nr XLI.359.2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci Karolina i Stara Niedzia³ka pn. 
„Karolina inwestycyjna”. Granice obszaru objêtego sporz¹dzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okreœla za³¹cznik graficzny 
do uchwa³y.
Równoczeœnie, na podstawie art. 39 ust. 1 w zwi¹zku z art. 21 ust. 2 pkt 2, art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2  ustawy z dnia 3 paŸdziernika 
2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na 
œrodowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o przyst¹pieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko 
projektu ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski do ww. planu miejscowego w terminie do dnia 19 sierpnia 2022 r. 
Wnioski do ww. planu miejscowego nale¿y sk³adaæ do Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki:
- w formie papierowej w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego  14,  05-300 Miñsk Mazowiecki
lub przes³aæ poczt¹ na ww. adres Urzêdu,
- w formie elektronicznej  w tym za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej, w szczególnoœci poczty elektronicznej na adres e-mail: 
gmina@minskmazowiecki.pl bez koniecznoœci opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. lub na adres skrytki ePUAP: 
/6i99j9rde7/skrytkaESP.
Wniosek powinien zawieraæ:
- nazwisko i imiê albo nazwê,
- adres zamieszkania albo siedziby,
- przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy.
Wnioski dotycz¹ce prognozy oddzia³ywania na œrodowisko w ramach strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko mog¹ byæ sk³adane w terminie 
do dnia 19 sierpnia 2022 r.  w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, 05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14,  tel. (25) 756 25 11,     
w formie pisemnej, ustnej do protoko³u lub za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej bez koniecznoœci opatrywania ich kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym na adres email: gmina@minskmazowiecki.pl lub adres skrytki Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki na ePUAP: 
/6i99j9rde7/skrytkaESP.
Organem w³aœciwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki. Wnioski nie spe³niaj¹ce ww. warunków pozostawi siê 
bez rozpatrzenia.

RI.6721.4.1.2022.UM Miñsk Mazowiecki, dnia 11 lipca 2022 r.

Jednoczeœnie informujê o ograniczeniu, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym (tj. „W zwi¹zku z przetwarzaniem przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, marsza³ka 

województwa, wojewodê, zarz¹d województwa albo zarz¹d zwi¹zku metropolitalnego danych osobowych, uzyskanych w toku 

prowadzenia postêpowañ dotycz¹cych sporz¹dzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie, prawo, o którym mowa         

w art. 15 ust. 1 lit. g rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep³ywu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz¹dzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z póŸn. zm.), zwanego dalej 

„rozporz¹dzeniem 2016/679”, przys³uguje, je¿eli nie wp³ywa na ochronê praw i wolnoœci osoby, od której dane te pozyskano”.

Ponadto w zwi¹zku z art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, realizuj¹c wymogi 

art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep³ywu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) informujê, ¿e przekazane dane osobowe bêd¹ przetwarzane zgodnie   

z informacj¹ zawart¹ na stronie g³ównej oraz w zak³adce „Zagospodarowanie przestrzenne” Biuletynu Informacji Publicznej Urzêdu 

Gminy Miñsk Mazowiecki.  

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki
Antoni Janusz Piechoski

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki
Antoni Janusz Piechoski

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki
Antoni Janusz Piechoski
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OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIÑSK MAZOWIECKI

o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Miñsk Mazowiecki
obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci Grabina, Stare Zakole, Karolina i Wólka Miñska

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam     
o podjêciu przez Radê Gminy Miñsk Mazowiecki uchwa³y Nr XLI.361.2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci Grabina, Stare Zakole, Karolina i 
Wólka Miñska. Granice obszaru objêtego sporz¹dzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okreœla za³¹cznik graficzny do 
uchwa³y.
Równoczeœnie, na podstawie art. 39 ust. 1 w zwi¹zku z art. 21 ust. 2 pkt 2, art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2  ustawy z dnia 3 paŸdziernika 
2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na 
œrodowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o przyst¹pieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko 
projektu ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski do ww. planu miejscowego w terminie do dnia 19 sierpnia 2022 r. 
Wnioski do ww. planu miejscowego nale¿y sk³adaæ do Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki:
- w formie papierowej w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego  14,  05-300 Miñsk Mazowiecki
lub przes³aæ poczt¹ na ww. adres Urzêdu,
- w formie elektronicznej  w tym za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej, w szczególnoœci poczty elektronicznej na adres e-mail: 
gmina@minskmazowiecki.pl bez koniecznoœci opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. lub na adres skrytki ePUAP: 
/6i99j9rde7/skrytkaESP.
Wniosek powinien zawieraæ:
- nazwisko i imiê albo nazwê,
- adres zamieszkania albo siedziby,
- przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy.
Wnioski dotycz¹ce prognozy oddzia³ywania na œrodowisko w ramach strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko mog¹ byæ sk³adane w terminie 
do dnia 19 sierpnia 2022 r.  w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, 05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14,  tel. (25) 756 25 11,      
w formie pisemnej, ustnej do protoko³u lub za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej bez koniecznoœci opatrywania ich kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym na adres email: gmina@minskmazowiecki.pl lub adres skrytki Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki na ePUAP: 
/6i99j9rde7/skrytkaESP.
Organem w³aœciwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki. Wnioski nie spe³niaj¹ce ww. warunków pozostawi siê bez 
rozpatrzenia.

RI.6721.6.1.2022.UM Miñsk Mazowiecki, dnia 11 lipca 2022 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIÑSK MAZOWIECKI

o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Miñsk Mazowiecki obejmuj¹cego 
czêœci miejscowoœci Stara Niedzia³ka i Niedzia³ka Druga pn. „Stara Niedzia³ka i Niedzia³ka Druga – tereny inwestycyjne”

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam    
o podjêciu przez Radê Gminy Miñsk Mazowiecki uchwa³y Nr XLI.360.2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci Stara Niedzia³ka i Niedzia³ka 
Druga pn. „Stara Niedzia³ka i Niedzia³ka Druga – tereny inwestycyjne”. Granice obszaru objêtego sporz¹dzeniem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego okreœla za³¹cznik graficzny do uchwa³y.
Równoczeœnie, na podstawie art. 39 ust. 1 w zwi¹zku z art. 21 ust. 2 pkt 2, art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2  ustawy z dnia 3 paŸdziernika 
2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na 
œrodowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o przyst¹pieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko 
projektu ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski do ww. planu miejscowego w terminie do dnia 19 sierpnia 2022 r. 
Wnioski do ww. planu miejscowego nale¿y sk³adaæ do Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki:
- w formie papierowej w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego  14,  05-300 Miñsk Mazowiecki
lub przes³aæ poczt¹ na ww. adres Urzêdu,
- w formie elektronicznej  w tym za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej, w szczególnoœci poczty elektronicznej na adres e-mail: 
gmina@minskmazowiecki.pl bez koniecznoœci opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. lub na adres skrytki ePUAP: 
/6i99j9rde7/skrytkaESP.
Wniosek powinien zawieraæ:
- nazwisko i imiê albo nazwê,
- adres zamieszkania albo siedziby,
- przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy.
Wnioski dotycz¹ce prognozy oddzia³ywania na œrodowisko w ramach strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko mog¹ byæ sk³adane w terminie 
do dnia 19 sierpnia 2022 r.  w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, 05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14,  tel. (25) 756 25 11,     
w formie pisemnej, ustnej do protoko³u lub za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej bez koniecznoœci opatrywania ich kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym na adres email: gmina@minskmazowiecki.pl lub adres skrytki Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki na ePUAP: 
/6i99j9rde7/skrytkaESP.
Organem w³aœciwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki. Wnioski nie spe³niaj¹ce ww. warunków pozostawi siê 
bez rozpatrzenia.

RI.6721.5.1.2022.UM Miñsk Mazowiecki, dnia 11 lipca 2022 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIÑSK MAZOWIECKI

o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Miñsk Mazowiecki
Obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci Karolina i Stara Niedzia³ka pn. „Karolina inwestycyjna”

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam    
o podjêciu przez Radê Gminy Miñsk Mazowiecki uchwa³y Nr XLI.359.2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci Karolina i Stara Niedzia³ka pn. 
„Karolina inwestycyjna”. Granice obszaru objêtego sporz¹dzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okreœla za³¹cznik graficzny 
do uchwa³y.
Równoczeœnie, na podstawie art. 39 ust. 1 w zwi¹zku z art. 21 ust. 2 pkt 2, art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2  ustawy z dnia 3 paŸdziernika 
2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na 
œrodowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o przyst¹pieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko 
projektu ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski do ww. planu miejscowego w terminie do dnia 19 sierpnia 2022 r. 
Wnioski do ww. planu miejscowego nale¿y sk³adaæ do Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki:
- w formie papierowej w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego  14,  05-300 Miñsk Mazowiecki
lub przes³aæ poczt¹ na ww. adres Urzêdu,
- w formie elektronicznej  w tym za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej, w szczególnoœci poczty elektronicznej na adres e-mail: 
gmina@minskmazowiecki.pl bez koniecznoœci opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. lub na adres skrytki ePUAP: 
/6i99j9rde7/skrytkaESP.
Wniosek powinien zawieraæ:
- nazwisko i imiê albo nazwê,
- adres zamieszkania albo siedziby,
- przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy.
Wnioski dotycz¹ce prognozy oddzia³ywania na œrodowisko w ramach strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko mog¹ byæ sk³adane w terminie 
do dnia 19 sierpnia 2022 r.  w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, 05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14,  tel. (25) 756 25 11,     
w formie pisemnej, ustnej do protoko³u lub za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej bez koniecznoœci opatrywania ich kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym na adres email: gmina@minskmazowiecki.pl lub adres skrytki Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki na ePUAP: 
/6i99j9rde7/skrytkaESP.
Organem w³aœciwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki. Wnioski nie spe³niaj¹ce ww. warunków pozostawi siê 
bez rozpatrzenia.

RI.6721.4.1.2022.UM Miñsk Mazowiecki, dnia 11 lipca 2022 r.

Jednoczeœnie informujê o ograniczeniu, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym (tj. „W zwi¹zku z przetwarzaniem przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, marsza³ka 

województwa, wojewodê, zarz¹d województwa albo zarz¹d zwi¹zku metropolitalnego danych osobowych, uzyskanych w toku 

prowadzenia postêpowañ dotycz¹cych sporz¹dzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie, prawo, o którym mowa         

w art. 15 ust. 1 lit. g rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep³ywu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz¹dzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z póŸn. zm.), zwanego dalej 

„rozporz¹dzeniem 2016/679”, przys³uguje, je¿eli nie wp³ywa na ochronê praw i wolnoœci osoby, od której dane te pozyskano”.

Ponadto w zwi¹zku z art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, realizuj¹c wymogi 

art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep³ywu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) informujê, ¿e przekazane dane osobowe bêd¹ przetwarzane zgodnie   

z informacj¹ zawart¹ na stronie g³ównej oraz w zak³adce „Zagospodarowanie przestrzenne” Biuletynu Informacji Publicznej Urzêdu 

Gminy Miñsk Mazowiecki.  

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki
Antoni Janusz Piechoski

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki
Antoni Janusz Piechoski

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki
Antoni Janusz Piechoski
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 • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 z³* przy za³o¿eniu ¿e jej dochód nie przekroczy 2100 z³otych,

 • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 z³* przy za³o¿eniu, ¿e dochód nie przekroczy 1500 z³otych miesiêcznie na osobê,

 • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 z³/1062,50 z³* przy za³o¿eniu, ¿e dochód nie przekroczy 1500 z³otych miesiêcznie na osobê,

 • Gospodarstwo 6 i wiêcej osobowe otrzyma 1150 z³/ 1437,50 z³* przy za³o¿eniu, ¿e dochód nie przekroczy 1500 z³otych miesiêcznie na osobê.

Kontakt w sprawie dodatku os³onowego dla mieszkañców Gminy Miñsk Mazowiecki - tel. 605-994-424

D O D AT E K O S £ O N O W Y
Jeœli jesteœ mieszkañcem Gminy Miñsk Mazowiecki i nie 
skorzysta³eœ z pomocy w formie dodatku os³onowego z³ó¿ 
wniosek w Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Miñ-
sku Mazowieckim do 31 paŸdziernika 2022 roku.
Dodatek os³onowy jest pomoc¹ pañstwa w ramach rz¹dowej 
tarczy antyinflacyjnej w zwi¹zku z rosn¹cymi cenami energii, 
gazu i ¿ywnoœci. Dodatek bêdzie przys³ugiwa³ gospodarstwu 
domowemu, którego przeciêtne miesiêczne dochody nie prze-
kraczaj¹ 2100 z³ w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 z³ 
na osobê w gospodarstwie wieloosobowym.
W przypadku dodatku os³onowego, gdy g³ównym Ÿród³em ogrze-
wania gospodarstwa domowego jest kocio³ na paliwo sta³e, 
kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-
kuchnia, kuchnia wêglowa lub piec kaflowy na paliwo sta³e, 
zasilane wêglem lub paliwami wêglopochodnymi, zg³oszone do 
centralnej ewidencji emisyjnoœci budynków obowi¹zywaæ 
bêdzie tzw. zasada z³otówka za z³otówkê. Oznacza to, ¿e doda-
tek ten bêdzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium 
dochodowego, a kwota dodatku bêdzie pomniejszana o kwotê 
tego przekroczenia. Minimalna kwota wyp³acanych dodatków 
os³onowych bêdzie wynosiæ 20 z³.

Wysokoœci dop³at w ramach dodatku os³onowego

Opracowa³a: Barbara Czuliñska

Miñskie Centrum Profilaktyki

MM, ul. Juliana Tuwima 1 
pó³piêtro budynku Zarz¹du 

Gospodarki Komunalnej

Kontakt tel:
 25 758 02 51  lub 25 758 02 52  

mkrpa@umminskmaz.pl

Godziny otwarcia: 
od poniedzia³ku do czwartku 

8:00 - 19:00,
w pi¹tki 8:00 – 15:00

Zapisy na porady i konsultacje
prowadzone s¹ pod nr tel.

25 758 02 51

Wiêcej informacji na stronie 
www.minskmazowiecki.pl

Miñskie 
Centrum

Profilaktyki 
dla mieszkañców naszej gminy

* Kwota dofinansowania uzale¿niona jest od Ÿród³a ogrzewania (wymienione wy¿ej Ÿród³a stanowi¹ podstawê do wyp³aty wy¿szej kwoty)

Centrum realizuje zadania, których celem jest za-
pewnienie dostêpnoœci pomocy terapeutycznej dla 
osób uzale¿nionych od alkoholu i zagro¿onych 
narkomani¹, pomocy terapeutycznej dla m³odzie¿y 
eksperymentuj¹cej ze œrodkami psychoaktywnymi 
oraz pomocy dla rodzin potrzebuj¹cych wsparcia po-
przez udzielanie pomocy psychospo³ecznej i praw-
nej, a w szczególnoœci ochrony przed przemoc¹      
w rodzinie.

Specjaliœci zatrudnieni w Centrum œwiadcz¹ pomoc 
psychologiczn¹, pedagogiczn¹, terapeutyczn¹ i praw-
n¹, udzielaj¹ wsparcia informacyjnego.

GOPS   informuje

W ramach realizacji zadañ Gminna Komisja 
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych 
w Miñsku Mazowieckim na 2022 rok, za-
prasza do nieodp³atnego korzystania z porad-
nictwa i konsultacji w Miñskim Centrum 
Profilaktyki.

B i b l i o t e c z n e n o w o œ c i

Mis t r zyn i e w iedzy o b ib l i o tece

 wybra³a Wies³awa Leszczyñska-Buczek

Mnogoœæ rzeczy
Marcin Pilis

Chcieli prze¿yæ wielk¹ mi³oœæ. Dostali coœ wiêcej… Kiedy Mariusz, student fizyki, udaje siê na wystêp teatralny adeptów 
aktorstwa, nie wie, ¿e ten wieczór wszystko zmieni. Zapamiêtany g³os tajemniczej aktorki towarzyszy mu od tej pory ka¿dego 
dnia. Ona ma na imiê Marta. W jej ¿yciu œwiat teatru przenika siê z tym prawdziwym. Gdy na drodze Marty pojawia siê Mariusz, 
dziewczyna nie potrafi mu siê oprzeæ. Nieub³agana koniecznoœæ popycha ich ku sobie. Jednak mroczna przesz³oœæ, ci¹gn¹ca siê 
latami przemoc domowa i niszcz¹ce relacje postawi¹ tych dwoje przed wyborami, jakich wczeœniej ¿adne z nich nie bra³o pod 
uwagê…

Zapomniany ogród
Kate Morton

Zagubione dziecko. Straszliwy sekret. Tajemnicze dziedzictwo. Poruszaj¹ca podró¿ przez pokolenia i kontynenty. Opowieœæ       
o dwóch kobietach próbuj¹cych odkryæ w³asn¹ to¿samoœæ. Ale niektóre historie rodzinne s¹ zagmatwane i mroczne jak 
wiktoriañskie baœnie. I nie wystarczy wsi¹œæ na statek i przemierzyæ ocean, ¿eby je rozwik³aæ. W przeddzieñ pierwszej wojny 
œwiatowej na statku p³yn¹cym do Australii znaleziono porzucon¹ dziewczynkê. Tajemnicza kobieta obieca³a siê ni¹ opiekowaæ –  
a potem przepad³a bez œladu. W noc dwudziestych pierwszych urodzin Nell O’Connor poznaje sekret, który na zawsze zmieni jej 
¿ycie. Kilkadziesi¹t lat póŸniej Nell wsiada na pok³ad statku p³yn¹cego do Anglii, by wreszcie poznaæ prawdê o sobie. Droga 
wiedzie j¹ na smagane wiatrem wybrze¿a Kornwalii, do tajemniczej posiad³oœci Blackhurst, nale¿¹cej do arystokratycznego rodu 
Mountrachet.

Co siê dzieje w lesie
Rachel Piercey, Freya Hartas

Przepiêknie zilustrowana ksi¹¿ka o misiowym lesie i jego mieszkañcach. Wype³niaj¹ j¹ wiersze i zadania, w sumie ponad 200 
rzeczy do znalezienia! Razem z misiem podró¿ujemy lasem od wiosny do zimy, poznaj¹c nowych przyjació³, odkrywaj¹c nowe 
miejsca i prze¿ywaj¹c przygody. Zajrzymy do leœnej szko³y, wpadniemy na urodziny króliczka i na olimpiadê, nad stawem 
poszukamy och³ody w upalny dzieñ, wybierzemy siê na piknik, ognisko i przedstawienie, po¿egnamy odlatuj¹ce jesieni¹ ptaki, 
pochlapiemy siê w ka³u¿ach i trafimy na zimow¹ ucztê.
Na koñcu ksi¹¿ki s¹ dodatkowe informacje na temat przyrody, idealne dla pocz¹tkuj¹cego mi³oœnika natury!

Prezentujemy laureatki quizu wiedzy „Jubileusz Naszej Biblioteki” zorganizowanego przez 
Bibliotekê Publiczn¹ Gminy Miñsk Mazowiecki zs. w Stojd³ach z okazji 60-lecia istnienia.

Tytu³ „MISTRZA WIEDZY O BIBLIOTECE” 
i nagrody ksi¹¿kowe otrzyma³y Panie:

Edyta Ch³opik, Urszula Kraszewska, Aleksandra Rozbicka i Katarzyna Sarna.

Gratulujemy znakomitej znajomoœci historii i ciekawostek z ¿ycia naszej placówki!

Oprac. Daria Lisiecka

Do koñca sierpnia biblioteka publiczna      
w Stojad³ach zaprasza do odwiedzenia 
wystawy niezwyk³ych zabawek z kolekcji 
Zygmunta Drewicza. Eksponaty na okres 
wakacyjny zosta³y udostêpnione bibliote-
ce przez spo³eczne Muzeum Wsi Stojad³a 
„Drewiczówka”.
 Prezentowane zabawki to m.in. wykonane 
z drewna figurki ludzi i zwierz¹t, które po 
wprowadzeniu w ruch daj¹ mnóstwo 
radoœci zarówno dzieciom, jak i doros³ym. 
Polecamy

Oprac. Daria Lisiecka

Niezwyk³e zabawki
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 • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 z³* przy za³o¿eniu ¿e jej dochód nie przekroczy 2100 z³otych,

 • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 z³* przy za³o¿eniu, ¿e dochód nie przekroczy 1500 z³otych miesiêcznie na osobê,

 • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 z³/1062,50 z³* przy za³o¿eniu, ¿e dochód nie przekroczy 1500 z³otych miesiêcznie na osobê,

 • Gospodarstwo 6 i wiêcej osobowe otrzyma 1150 z³/ 1437,50 z³* przy za³o¿eniu, ¿e dochód nie przekroczy 1500 z³otych miesiêcznie na osobê.

Kontakt w sprawie dodatku os³onowego dla mieszkañców Gminy Miñsk Mazowiecki - tel. 605-994-424

D O D AT E K O S £ O N O W Y
Jeœli jesteœ mieszkañcem Gminy Miñsk Mazowiecki i nie 
skorzysta³eœ z pomocy w formie dodatku os³onowego z³ó¿ 
wniosek w Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Miñ-
sku Mazowieckim do 31 paŸdziernika 2022 roku.
Dodatek os³onowy jest pomoc¹ pañstwa w ramach rz¹dowej 
tarczy antyinflacyjnej w zwi¹zku z rosn¹cymi cenami energii, 
gazu i ¿ywnoœci. Dodatek bêdzie przys³ugiwa³ gospodarstwu 
domowemu, którego przeciêtne miesiêczne dochody nie prze-
kraczaj¹ 2100 z³ w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 z³ 
na osobê w gospodarstwie wieloosobowym.
W przypadku dodatku os³onowego, gdy g³ównym Ÿród³em ogrze-
wania gospodarstwa domowego jest kocio³ na paliwo sta³e, 
kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-
kuchnia, kuchnia wêglowa lub piec kaflowy na paliwo sta³e, 
zasilane wêglem lub paliwami wêglopochodnymi, zg³oszone do 
centralnej ewidencji emisyjnoœci budynków obowi¹zywaæ 
bêdzie tzw. zasada z³otówka za z³otówkê. Oznacza to, ¿e doda-
tek ten bêdzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium 
dochodowego, a kwota dodatku bêdzie pomniejszana o kwotê 
tego przekroczenia. Minimalna kwota wyp³acanych dodatków 
os³onowych bêdzie wynosiæ 20 z³.

Wysokoœci dop³at w ramach dodatku os³onowego

Opracowa³a: Barbara Czuliñska

Miñskie Centrum Profilaktyki

MM, ul. Juliana Tuwima 1 
pó³piêtro budynku Zarz¹du 

Gospodarki Komunalnej

Kontakt tel:
 25 758 02 51  lub 25 758 02 52  

mkrpa@umminskmaz.pl

Godziny otwarcia: 
od poniedzia³ku do czwartku 

8:00 - 19:00,
w pi¹tki 8:00 – 15:00

Zapisy na porady i konsultacje
prowadzone s¹ pod nr tel.

25 758 02 51

Wiêcej informacji na stronie 
www.minskmazowiecki.pl

Miñskie 
Centrum

Profilaktyki 
dla mieszkañców naszej gminy

* Kwota dofinansowania uzale¿niona jest od Ÿród³a ogrzewania (wymienione wy¿ej Ÿród³a stanowi¹ podstawê do wyp³aty wy¿szej kwoty)

Centrum realizuje zadania, których celem jest za-
pewnienie dostêpnoœci pomocy terapeutycznej dla 
osób uzale¿nionych od alkoholu i zagro¿onych 
narkomani¹, pomocy terapeutycznej dla m³odzie¿y 
eksperymentuj¹cej ze œrodkami psychoaktywnymi 
oraz pomocy dla rodzin potrzebuj¹cych wsparcia po-
przez udzielanie pomocy psychospo³ecznej i praw-
nej, a w szczególnoœci ochrony przed przemoc¹      
w rodzinie.

Specjaliœci zatrudnieni w Centrum œwiadcz¹ pomoc 
psychologiczn¹, pedagogiczn¹, terapeutyczn¹ i praw-
n¹, udzielaj¹ wsparcia informacyjnego.

GOPS   informuje

W ramach realizacji zadañ Gminna Komisja 
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych 
w Miñsku Mazowieckim na 2022 rok, za-
prasza do nieodp³atnego korzystania z porad-
nictwa i konsultacji w Miñskim Centrum 
Profilaktyki.

B i b l i o t e c z n e n o w o œ c i

Mis t r zyn i e w iedzy o b ib l i o tece

 wybra³a Wies³awa Leszczyñska-Buczek

Mnogoœæ rzeczy
Marcin Pilis

Chcieli prze¿yæ wielk¹ mi³oœæ. Dostali coœ wiêcej… Kiedy Mariusz, student fizyki, udaje siê na wystêp teatralny adeptów 
aktorstwa, nie wie, ¿e ten wieczór wszystko zmieni. Zapamiêtany g³os tajemniczej aktorki towarzyszy mu od tej pory ka¿dego 
dnia. Ona ma na imiê Marta. W jej ¿yciu œwiat teatru przenika siê z tym prawdziwym. Gdy na drodze Marty pojawia siê Mariusz, 
dziewczyna nie potrafi mu siê oprzeæ. Nieub³agana koniecznoœæ popycha ich ku sobie. Jednak mroczna przesz³oœæ, ci¹gn¹ca siê 
latami przemoc domowa i niszcz¹ce relacje postawi¹ tych dwoje przed wyborami, jakich wczeœniej ¿adne z nich nie bra³o pod 
uwagê…

Zapomniany ogród
Kate Morton

Zagubione dziecko. Straszliwy sekret. Tajemnicze dziedzictwo. Poruszaj¹ca podró¿ przez pokolenia i kontynenty. Opowieœæ       
o dwóch kobietach próbuj¹cych odkryæ w³asn¹ to¿samoœæ. Ale niektóre historie rodzinne s¹ zagmatwane i mroczne jak 
wiktoriañskie baœnie. I nie wystarczy wsi¹œæ na statek i przemierzyæ ocean, ¿eby je rozwik³aæ. W przeddzieñ pierwszej wojny 
œwiatowej na statku p³yn¹cym do Australii znaleziono porzucon¹ dziewczynkê. Tajemnicza kobieta obieca³a siê ni¹ opiekowaæ –  
a potem przepad³a bez œladu. W noc dwudziestych pierwszych urodzin Nell O’Connor poznaje sekret, który na zawsze zmieni jej 
¿ycie. Kilkadziesi¹t lat póŸniej Nell wsiada na pok³ad statku p³yn¹cego do Anglii, by wreszcie poznaæ prawdê o sobie. Droga 
wiedzie j¹ na smagane wiatrem wybrze¿a Kornwalii, do tajemniczej posiad³oœci Blackhurst, nale¿¹cej do arystokratycznego rodu 
Mountrachet.

Co siê dzieje w lesie
Rachel Piercey, Freya Hartas

Przepiêknie zilustrowana ksi¹¿ka o misiowym lesie i jego mieszkañcach. Wype³niaj¹ j¹ wiersze i zadania, w sumie ponad 200 
rzeczy do znalezienia! Razem z misiem podró¿ujemy lasem od wiosny do zimy, poznaj¹c nowych przyjació³, odkrywaj¹c nowe 
miejsca i prze¿ywaj¹c przygody. Zajrzymy do leœnej szko³y, wpadniemy na urodziny króliczka i na olimpiadê, nad stawem 
poszukamy och³ody w upalny dzieñ, wybierzemy siê na piknik, ognisko i przedstawienie, po¿egnamy odlatuj¹ce jesieni¹ ptaki, 
pochlapiemy siê w ka³u¿ach i trafimy na zimow¹ ucztê.
Na koñcu ksi¹¿ki s¹ dodatkowe informacje na temat przyrody, idealne dla pocz¹tkuj¹cego mi³oœnika natury!

Prezentujemy laureatki quizu wiedzy „Jubileusz Naszej Biblioteki” zorganizowanego przez 
Bibliotekê Publiczn¹ Gminy Miñsk Mazowiecki zs. w Stojd³ach z okazji 60-lecia istnienia.

Tytu³ „MISTRZA WIEDZY O BIBLIOTECE” 
i nagrody ksi¹¿kowe otrzyma³y Panie:

Edyta Ch³opik, Urszula Kraszewska, Aleksandra Rozbicka i Katarzyna Sarna.

Gratulujemy znakomitej znajomoœci historii i ciekawostek z ¿ycia naszej placówki!

Oprac. Daria Lisiecka

Do koñca sierpnia biblioteka publiczna      
w Stojad³ach zaprasza do odwiedzenia 
wystawy niezwyk³ych zabawek z kolekcji 
Zygmunta Drewicza. Eksponaty na okres 
wakacyjny zosta³y udostêpnione bibliote-
ce przez spo³eczne Muzeum Wsi Stojad³a 
„Drewiczówka”.
 Prezentowane zabawki to m.in. wykonane 
z drewna figurki ludzi i zwierz¹t, które po 
wprowadzeniu w ruch daj¹ mnóstwo 
radoœci zarówno dzieciom, jak i doros³ym. 
Polecamy

Oprac. Daria Lisiecka

Niezwyk³e zabawki



www.zlotuptaka.eu

ponad 25 lat
doœwiadczeñ

milion
zrobionych zdjêæ

latamy
filmujemy

fotografujemy
 

604 44 22 45
jacek@modelex.pl

zdjêcia i filmy z lotu ptakazdjêcia i filmy z lotu ptaka

dokumentacje prowadzonych inwestycji

tereny pod inwestycje drogowe

akweny, prace melioracyjne

u¿ytki rolne - pomiary, wyceny, szacowanie stanu upraw

uprawy leœne - ocena stanu zadrzewienia

obiekty sakralne - œwi¹tynie, cmentarze

promocja obiektów turystycznych: hoteli, pensjonatów itp.

nieruchomoœci - zdjêcia dokumentacyjne do ofert sprzeda¿y

promocja miast i gmin - zdjêcia panoramiczne i punktowe 

 


