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Szanowni Pañstwo,

2 wrzeœnia  w gminnych szko³ach zabrzmi 

pierwszy dzwonek po mijaj¹cych waka-

cjach. Dla wielu dzieci bêdzie to pierwszy, 

szkolny dzwonek w ich ¿yciu.

¯yczê naszym pociechom, aby ten pocz¹tek 

by³ nie tylko okresem wytê¿onej pracy          

i nauki, ale tak¿e intryguj¹c¹ dla nich przy-

god¹ intelektualn¹. Szko³y ju¿ dziœ s¹ przy-

gotowane na przyjêcie uczniów w nowym 

roku szkolnym. W ka¿dej by³y prowadzone 

przez letnie miesi¹ce intensywne prace remontowe. Sukcesywnie od 

paŸdziernika bêdziemy mogli siê te¿ cieszyæ nowym wyposa¿eniem 

pracowni przedmiotów technicznych i przyrodniczych, które bêd¹ 

instalowane w ramach programu „Kreatywna Szko³a w Gminie Miñsk 

Mazowieckim” - o tym programie szeroko informowaliœmy w poprzednim 

numerze GZM. W³adze samorz¹dowe Gminy Miñsk Mazowiecki dok³adaj¹ 

wszelkich starañ, aby nasze placówki oœwiatowe by³y  miejscem przyjaznym 

i bezpiecznym, gdzie zdobywanie i poszerzanie wiedzy, odkrywanie nauki     

i jej praw, odnajdywanie samego siebie w nowych okolicznoœciach czy 

rozwój w³asnych uzdolnieñ i umiejêtnoœci staje siê fascynuj¹cym celem 

wycieczki w nieznane.

W sierpniu obchodziliœmy te¿ uroczyœcie dwa wa¿ne œwiêta: Wojska 

Polskiego oraz Œwiêto Lotnictwa. Wa¿ne dla nas w dwójnasób.

Mamy przecie¿ na terenie Gminy, jako jeden z nielicznych samorz¹dów       

w Polsce, lotnisko z jednostk¹ wojskow¹ - 23 Baz¹ Lotnictwa Taktycznego.   

I to do naszych lotników kierujemy serdeczne ¿yczenia, które niech bêd¹ 

wyrazem naszej wdziêcznoœci za ich codzienny trud, pracê i starania, abyœmy 

mogli czuæ siê bezpiecznie w naszych domach.

Znaj¹c problemy, które dotknê³y u¿ytkowników samolotów MiG-29, wyra-

¿amy tylko nadziejê, ¿e w najbli¿szym czasie zapadn¹ rz¹dowe decyzje 

pozwalaj¹ce na bezpieczn¹ eksploatacjê tych samolotów - co jest przecie¿ 

istot¹ pracy ¿o³nierzy i oficerów Bazy.

W imieniu mieszkañców gminy oraz w³asnym ¿yczê pilotom w dniu ich 

œwiêta tyle samo l¹dowañ co startów.

W numerze

w w w . m i n s k m a z o w i e c k i . p l
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Poznaj swoj¹ gminê:
Koœció³ parafialny pw. Matki Bo¿ej Dobrej Rady

w Wólce Miñskiej300+
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Uchwa³y Rady Gminy - 22.08.2019

Œwiêto Lotnictwa

Nowy projekt EFS
Usuwanie azbestu
- dofinansowanie

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki informuje, i¿ 
realizacja zadania pod nazw¹ „Usuwanie az-
bestu i wyrobów zawieraj¹cych azbest z te-
renu Gminy Miñsk Mazowiecki - w roku 
2019” zosta³a dofinansowana przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gos-
podarki Wodnej Warszawie www.wfosigw.pl.
Zgodnie z zawart¹ dnia 8 lipca br. umow¹ na re-
alizacjê przedmiotowego zadania  przeznaczo-
na zosta³a dotacja w kwocie: 19 213,00 z³.
W ramach zadania wykonywane s¹ prace zwi¹-
zane z usuniêciem i unieszkodliwieniem azbes-
tu tj. demonta¿ p³yt azbestowych, odebranie     
i transport azbestu do miejsca unieszkodli-
wienia oraz samo unieszkodliwienie. 

Pragniemy poinformowaæ o zawarciu umowy 
o powierzeniu grantu Nr 2/PGLW/2019 pomiêdzy 
Fundacj¹ Promocji Gmin Polskich a Gmin¹ 
Miñsk Mazowiecki, w zwi¹zku z realizacj¹ pro-
jektu „PRZESTRZEÑ GMINNA  LOKALNA 
WARTOŒÆ” wspó³finansowanego ze œrodków 
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, w ra-
mach Programu Operacyjnego Wiedza Eduka-
cja Rozwój 2014-2020. Przyznany grant przez-
naczony bêdzie na realizacjê wsparcia pog³ê-
bionych konsultacji spo³ecznych dokumentów 
dotycz¹cych planowania przestrzennego tj. 
zmiany Studium uwarunkowañ i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Ma-
zowiecki. Kwota dofinasowania to 50 000 z³.
W ramach prowadzonych konsultacji zostan¹ 
zastosowane nastêpuj¹ce techniki konsulta-
cyjne:
1. Badanie ankietowe ankieta internetowa;
2. Spotkanie otwarte  spotkania stacjonarne;
3. Spotkania zespo³u roboczego, spotkania 
stacjonarne;
W ramach realizacji projektu w dniach 2-30 wrzeœ-
nia na stronie internetowej Urzêdu Gminy 
dostêpna bêdzie ankieta internetowa dotycz¹-
ca konsultacji spo³ecznych nad zmian¹ studium 
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki.

300 PLUS to œwiadczenie w ramach 
rz¹dowego programu DOBRY START. 
Jest to wyp³acane raz w roku wspar-
cie dla rodzin na zakup wyprawki 
szkolnej w wysokoœci 300 z³ na ka¿de 
dziecko rozpoczynaj¹ce nowy rok 
szkolny.
Programem „Dobry Start” jest objêty 
ka¿dy uczeñ.

WA¯NE! 
Wyprawka szkolna 300 plus 

nie przys³uguje: 
studentom, przedszkolakom, 

uczniom zerówki 
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28 sierpnia dla uczczenia rocznicy zwyciêstwa 
kpt. pil. Franciszka ̄ wirki i in¿. pil. Stanis³awa 
Wigury w miêdzynarodowych zawodach 
samolotów turystycznych Challenge w 1932 r.  
obchodzimy w Polsce Œwiêto Lotnictwa.
Polska za³oga odnios³a zwyciêstwo na samo-
locie RWD-6 o znakach SP-AHN. Dziœ jest to 
wspólne œwiêto lotnictwa cywilnego, woj-
skowego oraz pracowników przemys³u lotni-
czego. Wszystkim pilotkom oraz pilotom - 
samolotów du¿ych i ma³ych - redakcja sk³ada 
¿yczenia tylu l¹dowañ co startów. Trzymamy 
tak¿e mocno zaciœniête kciuki za naszych lot-
ników z 23. BLOT ¿ycz¹c im jak najszybszego 
wznowienia lotów na samolotach MiG-29. 
(Na archiwalnym zdjêciu - motolotnie z Aero-
klubu Warszawskiego podczas wizyty na miñ-
kim lotnisku z okazji Œwiêta 1 PLM „Warszawa”)

Nr X.83.19 w sprawie zmian w bud¿ecie  na 
2019 rok

Nr X.84.19 w sprawie zasiêgniêcia od Ko-
mendanta Sto³ecznego Policji informacji o 
kandydacie na ³awnika

Nr X.85.19 w sprawie ustalenia regulaminu 
g³osowania w wyborach ³awników do s¹dów 
powszechnych

Nr X.86.19 w sprawie zasad i trybu zg³aszania 
projektów uchwa³ RG w ramach obywatelskiej 
inicjatywy uchwa³odawczej

Nr X.87.19 w sprawie rozstrzygniêcia o spo-
sobie rozpatrzenia nieuwzglêdnionych przez 
Wójta uwag z³o¿onych do projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrze-
nnego dla gminy obejmuj¹cego etap „A5.1” 

Nr X.88.19 w sprawie miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla Gminy 
obejmuj¹cego etap „A5.1” 

Nr X.89.19 w sprawie miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla Gminy 
obejmuj¹cego etap „A5.2”

Nr X.90.19 w sprawie rozstrzygniêcia o spo-
sobie rozpatrzenia nieuwzglêdnionych przez 
Wójta uwag z³o¿onych do projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla gminy  obejmuj¹cego etap „A6.1” 

Nr X.91.19 w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla Gminy  
obejmuj¹cego etap „A6.1” 

Nr X.92.19 w sprawie miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla Gminy 
obejmuj¹cego etap „A6.2”

Nr X.93.19 w sprawie okreœlenia zasad na-
bywania, zbywania i obci¹¿ania nierucho-
moœci  stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy  oraz 
ich wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿-
szy ni¿ 3 lata nie wchodz¹cych w sk³ad miesz-
kaniowego zasobu gminy

Nr X.94.19 w sprawie uchwalenia „Planu wal-
ki z ubóstwem energetycznym dla Gminy 
Miñsk Mazowiecki na lata 2019-2023”

Nr X.95.19 w sprawie ustalenia wysokoœci op-
³at za œwiadczenia udzielane przez przedszkole 
publiczne w Nowych Osinach i oddzia³y przed-
szkolne funkcjonuj¹ce w szko³ach podsta-
wowych Gminy Miñsk Mazowiecki

program DOBRY START 
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ich wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿-
szy ni¿ 3 lata nie wchodz¹cych w sk³ad miesz-
kaniowego zasobu gminy

Nr X.94.19 w sprawie uchwalenia „Planu wal-
ki z ubóstwem energetycznym dla Gminy 
Miñsk Mazowiecki na lata 2019-2023”

Nr X.95.19 w sprawie ustalenia wysokoœci op-
³at za œwiadczenia udzielane przez przedszkole 
publiczne w Nowych Osinach i oddzia³y przed-
szkolne funkcjonuj¹ce w szko³ach podsta-
wowych Gminy Miñsk Mazowiecki

program DOBRY START 
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letnie Remont mostu nad Srebrn¹
wartoœæ wykonanych prac - 190 584 z³

INWESTYCJEINWESTYCJE

CZÊŒÆ II

budowa ul. Lotników, Karolina
wartoœæ prac - 907 985 z³

nak³adka asfaltowa  ul. ks. Antoniego Tyszki, Dziêkowizna
wartoœæ prac - 53 491 z³

nak³adka asfaltowa  ul. Wspólna i Szkolna, Stare Zakole
wartoœæ prac - 155 888 z³

nak³adka asfaltowa ul. Huberta, Karolina
wartoœæ prac - 168 585 z³

nak³adka asfaltowa  ul.Wierzbowa, Nowe Osiny
wartoœæ prac - 159 335 z³

nak³adka asfaltowa  ul. Pa³acowa, Anielew i Budy Janowskie
wartoœæ prac - 204 180 z³

nak³adka asfaltowa ul. Pó³nocna, Karolina
wartoœæ prac - 37 393 z³

nak³adka asfaltowa ul. Kresowa, Budy Barcz¹ckie
wartoœæ prac (³¹cznie z ul. Leœn¹) - 51 349 z³

budowa chodnika na ul. Zdrojowej, Karolina
wartoœæ prac - 35 272 z³

nak³adka asfaltowa ul. Miodowa, Budy Barcz¹ckie
wartoœæ prac - 77 246 z³

nak³adka asfaltowa ul. Maj¹tkowa, Barcz¹ca
wartoœæ prac - 68 860 z³

budowa chodnika na ul. D³ugiej, Budy Barcz¹ckie
wartoœæ prac - 31 419 z³

nak³adka asfaltowa ul. Leœna, Budy Barcz¹ckie

nak³adka asfaltowa ul. D³uga, Karolina
wartoœæ prac - 93 668 z³

Foto - Jacek M. Jeliñski
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     WOREK NIEBIESKI
1)  Papier, tektura:
Wrzucamy: Ksi¹¿ki, zeszyty, gazety, tektura, torby i kartony, papierowe. 

Opakowania kartonowe nale¿y posk³adaæ i powi¹zaæ, uk³adaæ obok 

worków.
Nie wrzucamy: t³ustego i zabrudzonego papieru (np. papierowe 

opakowania po maœle, margarynie, twarogu); kalki; papieru 

termicznego  i faksowego; tapet; odpadów higienicznych (np. wacików, 

pieluch itp.); opakowañ z jak¹kolwiek zawartoœci¹.

1) Tworzywa sztuczne:
Wrzucamy: ró¿nego rodzaju  puste opakowania 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, powi¹zaæ 

i ustawiæ obok worków. 
Nie wrzucamy: pe³nych opakowañ z jak¹kolwiek zawartoœci¹, 

styropianu budowlanego, opakowañ po olejach silnikowych, smarach, 

puszek po farbach, baterii, sprzêtu AGD, itp.
2) Metale:
Wrzucamy: drobne przedmioty metalowe, puszki, drut, itp. Du¿e blachy, 

gruby z³om metalowy i ¿eliwny mo¿na ustawiaæ obok worków.
3)  Opakowania wielomateria³owe:
Wrzucamy: puste opakowania po sokach, mleku, przyprawach, itp.

Szk³o 
Wrzucamy: Wszelkiego rodzaju puste opakowania szklane, butelki po 

napojach, winie, piwie, alkoholu, s³oiki i naczynia szklane.
Nie wrzucamy: porcelany, ceramiki, szyb samochodowych, doniczek, 

¿arówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtêciowych, 

reflektorów, ekranów i lamp telewizyjnych, luster.

Odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji
Wrzucamy: obierki, resztki jedzenia, warzywa, owoce, zabrudzony pa-

pier, tekstylia z materia³ów naturalnych, fusy z kawy, herbaty.
Nie wrzucamy: odpadów trawy, ga³êzi i liœci
(te odpady dostarczamy do PSZOK)
     WOREK CZARNY
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
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, 

gumê, artyku³y higieniczne (pampersy, patyczki higieniczne, wata, itp.). 

Popió³ nale¿y wystawiaæ w osobnych workach.
Nie wrzucamy: odpadów niebezpiecznych, m.in.: opakowañ po lekach, 

leków przeterminowanych, farb, olejów i ich opakowañ, opakowañ po 

œrodkach ochrony roœlin, zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicz-

nego (m.in.: ¿arówek, lamp, kineskopów, œwietlówek, baterii i akumu-

latorów), sprzêtu AGD i RTV, komputerów, odpadów wielkogabaryto-

wych (m.in.: mebli, wyk³adzin, dywanów, materacy, wózków, suszarek 

na pranie).

     WOREK ¯Ó£TY

     WOREK ZIELONY

     WOREK BR¥ZOWY

E k o l o g i a w g m i n i e

Ministerstwo Œrodowiska, chc¹c poprawiæ efektywnoœæ segregacji od-
padów komunalnych, wyda³o rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³owego 
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Zgodnie 
z prawem UE w 2020 roku musimy uzyskaæ 50% poziom recyklingu      
i przygotowania do ponownego u¿ycia: papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szk³a. Nowoœci¹ w segregacji odpadów na terenie Gminy 
bêdzie dodatkowy worek w kolorze niebieskim, do którego trafi papier   
i tektura. Pozosta³e kolory worków nie ulegn¹ zmianie, czyli do zielone-
go trafi szk³o, do ¿ó³tego  metale, tworzywa sztuczne oraz odpady opa-
kowaniowe wielomateria³owe, a do br¹zowego odpady ulegaj¹ce biode-
gradacji np. resztki jedzenia. Rozporz¹dzenie na³o¿y³o równie¿ obowi¹-
zek oznakowania odpowiednim kolorem pojemników. W nowych regu-
lacjach pojemnik na papier powinien byæ koloru niebieskiego, opisany 
„Papier”, pojemnik na szk³o  koloru zielonego z napisem „Szk³o”, po-
jemnik na odpady z metali, tworzyw sztucznych oraz opakowañ wielo-
materia³owych  w kolorze ¿ó³tym z napisem „Metale i tworzywa sztucz-
ne”, pojemnik na odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji  w kolorze 
br¹zowym z napisem „Bio”. Dlatego te¿ zwracamy siê do w³aœcicieli 
nieruchomoœci o zastosowanie siê do ww. kolorystyki oraz oznakowania 
pojemników. Czêstotliwoœæ odbioru odpadów komunalnych nie ulegnie 
zmianie. Odpady szk³a, papieru, tworzyw sztucznych oraz metalu bêd¹ 
odbierane raz w miesi¹cu. Odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji 
oraz odpady zmieszane (czarny worek) dwa razy w miesi¹cu. Ponadto 
do Punktu Selekywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Prze-
mys³owej 17 w Miñsku Mazowieckim  mieszkañcy Gminy dostarczaj¹: 
meble i inne odpady wielkogabarytowe, zu¿yte urz¹dzenia elektryczne   
i elektroniczne, przeterminowane leki i chemikalia, zu¿yte akumulatory, 
baterie, zu¿yte opony, odpady zielone ogrodowe: czêœci roœlin pocho-
dz¹ce z pielêgnacji terenów zielonych tj. trawa, liœcie, pociête do 
d³ugoœci 1 m ga³êzie drzew i krzewów, owoce opad³e z drzew i krzewów, 
wyciête roœliny, z wy³¹czeniem ziemi, pni, karp i konarów powsta³ych w 
wyniku wycinki drzew. Odpady zielone nie mog¹ zawieraæ: 
zanieczyszczeñ natury nieorganicznej (ziemia, kamienie), resztek 
jedzeniowych pochodzenia zwierzêcego, pozosta³oœci po spaleniu, 
odpadów budowlanych z remontów stanowi¹ce odpady komunalne - 
powsta³e w wyniku prowadzenia robót budowlanych nie wymagaj¹cych 
pozwolenia na budowê ani zg³oszenia zamiaru prowadzenia robót 
(niezanieczyszczone frakcje np. gruz ceglany, betonowy, ceramika). 
Dodatkowo mieszkañcy maj¹ mo¿liwoœæ dostarczenia odpadów ko-
munalnych z papieru, szk³a, tworzyw sztucznych, metali oraz 
kuchennych ulêgaj¹cych biodegradacji (odpowiednio posegrego-
wanych). Na terenie naszej Gminy zmiany w segregacji odpadów 
komunalnych obowi¹zywaæ bêd¹ od dnia 1 kwietnia 2018 roku
W terminach odbioru odpady nale¿y wystawiæ przed wjazd/wejœcie na 
posesjê. Odpady nale¿y wystawiæ do drogi publicznej. Firma nie ma 
obowi¹zku wje¿d¿ania w drogi prywatne, drogi wewnêtrzne stanowi¹ce 
w³asnoœæ w³aœcicieli nieruchomoœci.

Zasady segregacji odpadów komunalnych
na terenie Gminy Miñsk Mazowiecki
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ZMIANY W ZASADACH PRZYZNAWANIA ZNI¯KI  W OP£ACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Od maja 2019 r. zni¿kê w op³acie za gospodarowanie odpadami komunalnymi mog¹ uzyskaæ nie tylko ci w³aœciciele nieruchomoœci, na 
których zamieszkuj¹ mieszkañcy tworz¹cy rodzinê wielodzietn¹, zgodnie z jej definicj¹ zawart¹ w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie 
Du¿ej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 ze zm.), ale równie¿ ci w³aœciciele nieruchomoœci, na których zamieszkuje jakikolwiek cz³onek 
rodziny wielodzietnej w rozumieniu wy¿ej wymienionej ustawy. Zwolnienie przys³uguje ka¿demu cz³onkowi rodziny wielodzietnej w 
wysokoœci 3,00 z³ miesiêcznej op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W celu uzyskania zni¿ki nale¿y z³o¿yæ now¹ deklaracjê i 
potwierdziæ prawo do zwolnienia okazuj¹c wa¿n¹ kartê du¿ej rodziny lub jej kserokopiê. Obni¿ona op³ata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi obowi¹zywaæ bêdzie od miesi¹ca, w którym zostanie z³o¿ona nowa deklaracja.

G³osZiemiMiñskiej6

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y

Lato powoli dobiega koñca, a rodzice i ich po-
ciechy coraz czêœciej zaczynaj¹ myœleæ o szko-
le. Dla naszych milusiñskich wakacyjna laba 
stanowi³a okres beztroski i zas³u¿onego wypo-
czynku od nauki. A dla samych szkó³? Jeœli 
ktoœ z Was drodzy czytelnicy myœli, ¿e podczas 
wakacji w szko³ach wieje pustk¹, bardzo siê 
myli. Lipiec wraz z sierpniem stanowi¹ zazwy-
czaj czas intensywnych prac przygotowaw-
czych przed nadchodz¹cym rokiem szkolnym. 
Nie inaczej te¿ rzecz ma siê w przypadku szkó³ 
z terenu naszej gminy, a konkretniej Szko³y 
Podstawowej w Janowie oraz Szko³y Podsta-
wowej w Starej Niedzia³ce, gdzie koszt reali-
zowanych prac modernizacyjnych wyniós³ 
³¹cznie prawie pó³ miliona z³otych.
Zakrojone na szerok¹ skalê prace prowadzone 
by³y szczególnie w Szkole Podstawowej        
w Starej Niedzia³ce, obejmuj¹c swym zakre-
sem remont sali gimnastycznej, budynku pla-
cówki, a tak¿e wymianê wewnêtrznego oœ-
wietlenia gmachu. 

SZKO£Y na WAKACJACH

Modernizacjê przeprowadzono w ramach 
trzech zadañ inwestycyjnych. Przedmiotem 
zamówienia pierwszego z nich sta³ siê remont 
elementów elewacji budynku oraz docieplenie 
dwóch œcian oraz stropu sali gimnastycznej. 
Wartoœæ realizowanych robót wynios³a:
269,4 tys. z³ brutto. Wœród prowadzonych prac 
znalaz³y siê te¿ m.in. wymiana szeœciu okien   
i trzech par drzwi, budowa ogrodzenia panelo-
wego wokó³ Orlika czy remont tarasu nad 
wejœciem do budynku. Zaplanowana moderni-
zacja ma potrwaæ do 30 sierpnia.
Drugie z realizowanych zadañ objê³o moder-
nizacjê systemu oœwietleniowego szko³y.
Powodem prowadzonych prac by³a w tym 
przypadku chêæ wprowadzenia równomier-
noœci oœwietlenia budynku przy jednoczes-
nym zmniejszeniu zu¿ycia energii elektry-

cznej. W ramach prowadzonych do 14 sierpnia 
prac, których wartoœæ oszacowano na 95,2 tys. 
z³ brutto, dotychczasowe oprawy oœwietle-
niowe wymienione zosta³y na nowoczesne, 
natynkowe i energooszczêdne oprawy LED-
owe. Wymieniono w ten sposób ³¹cznie 392 
szt. oœwietlenia.
Ostatnim ze zrealizowanych na terenie staro 
niedzia³kowskiej podstawówki zadañ by³ re-
mont sali gimnastycznej, którego wartoœæ 
wynios³a prawie 52,3 tys. z³ brutto. Zakres 
prowadzonych do 14 sierpnia prac obj¹³ m.in. 
malowanie œcian i sufitu, pokrycie filarów, 
lamperii oraz czêœci œciany korytarza tynkiem 
mozaikowym, a tak¿e cyklinowanie i lakiero-
wanie pod³ogi wraz z odtworzeniem linii bo-
isk. W ramach realizowanego zadania firma 
dokona³a tak¿e wymiany  drewnianej stolarki 
drzwiowej, monta¿u posiadanych przez 
szko³ê lamp LED czy miejscowych napraw 
sufitu.

W³adze gminy wraz 
z dyrektorami szkó³ 

wykorzystuj¹ wakacyjn¹ 
nieobecnoœæ pociech

na realizacjê prac inwesty-
cyjnych w prowadzonych 
przez siebie placówkach, 
maj¹cych przygotowaæ je 

na powrót uczniów. 

Letni okres stanowi³ tak¿e okazjê do przepro-
wadzenia prac w Szkole Podstawowej w Jano-
wie, gdzie zmodernizowano pomieszczenia 
szatni. Ich koszt oszacowano na  blisko 47 tys. 
z³ brutto. Przedmiotem prowadzonych przez 
ni¹ prac by³a m.in. zabudowa rur, monta¿ 
parapetów na zabudowach pod grzejnikami, 
oczyszczenie i ponowne malowanie œcian, 
wykonanie rewizji pcv do zaworów, odpo-
wietrzników, puszek itp. W ramach zadania 
pokryto tak¿e p³ytami GK wszystkie zabudo-
wy po czym je pomalowano, wykonano te¿ 
now¹ posadzkê epoksydow¹ SIKAfloor.       
W tym przypadku, zakoñczenie prac przewi-
dziano na 20 sierpnia. 
Dziêki wakacyjnym inwestycjom, od wrzeœnia 
znacz¹co poprawi¹ siê warunki nauki dla ucz-
niów obu placówek, a i sam powrót do szko³y, 
powinien byæ dziêki temu znacznie przy-
jemniejszy

Opracowa³: Albert £ukasz Baku³a, zdjêcia: Jacek M. Jeliñski

kompleksowo wyremontowana 
sala gimnastyczna

szatnia szkolna 
po ca³kowitym remoncie

odnowione korytarze
efekt prac spo³ecznych rodziców

nowe szafki umieszczone
w wyremontowanej szatni

nowoczesne oprawy oœwietleniowe LED
zamieszczone w szkolnym korytarzu



     WOREK NIEBIESKI
1)  Papier, tektura:
Wrzucamy: Ksi¹¿ki, zeszyty, gazety, tektura, torby i kartony, papierowe. 

Opakowania kartonowe nale¿y posk³adaæ i powi¹zaæ, uk³adaæ obok 

worków.
Nie wrzucamy: t³ustego i zabrudzonego papieru (np. papierowe 

opakowania po maœle, margarynie, twarogu); kalki; papieru 

termicznego  i faksowego; tapet; odpadów higienicznych (np. wacików, 

pieluch itp.); opakowañ z jak¹kolwiek zawartoœci¹.

1) Tworzywa sztuczne:
Wrzucamy: ró¿nego rodzaju  puste opakowania 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, powi¹zaæ 

i ustawiæ obok worków. 
Nie wrzucamy: pe³nych opakowañ z jak¹kolwiek zawartoœci¹, 

styropianu budowlanego, opakowañ po olejach silnikowych, smarach, 

puszek po farbach, baterii, sprzêtu AGD, itp.
2) Metale:
Wrzucamy: drobne przedmioty metalowe, puszki, drut, itp. Du¿e blachy, 

gruby z³om metalowy i ¿eliwny mo¿na ustawiaæ obok worków.
3)  Opakowania wielomateria³owe:
Wrzucamy: puste opakowania po sokach, mleku, przyprawach, itp.

Szk³o 
Wrzucamy: Wszelkiego rodzaju puste opakowania szklane, butelki po 

napojach, winie, piwie, alkoholu, s³oiki i naczynia szklane.
Nie wrzucamy: porcelany, ceramiki, szyb samochodowych, doniczek, 

¿arówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtêciowych, 

reflektorów, ekranów i lamp telewizyjnych, luster.

Odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji
Wrzucamy: obierki, resztki jedzenia, warzywa, owoce, zabrudzony pa-

pier, tekstylia z materia³ów naturalnych, fusy z kawy, herbaty.
Nie wrzucamy: odpadów trawy, ga³êzi i liœci
(te odpady dostarczamy do PSZOK)
     WOREK CZARNY
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
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, 

gumê, artyku³y higieniczne (pampersy, patyczki higieniczne, wata, itp.). 

Popió³ nale¿y wystawiaæ w osobnych workach.
Nie wrzucamy: odpadów niebezpiecznych, m.in.: opakowañ po lekach, 

leków przeterminowanych, farb, olejów i ich opakowañ, opakowañ po 

œrodkach ochrony roœlin, zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicz-

nego (m.in.: ¿arówek, lamp, kineskopów, œwietlówek, baterii i akumu-

latorów), sprzêtu AGD i RTV, komputerów, odpadów wielkogabaryto-

wych (m.in.: mebli, wyk³adzin, dywanów, materacy, wózków, suszarek 

na pranie).
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E k o l o g i a w g m i n i e

Ministerstwo Œrodowiska, chc¹c poprawiæ efektywnoœæ segregacji od-
padów komunalnych, wyda³o rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³owego 
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Zgodnie 
z prawem UE w 2020 roku musimy uzyskaæ 50% poziom recyklingu      
i przygotowania do ponownego u¿ycia: papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szk³a. Nowoœci¹ w segregacji odpadów na terenie Gminy 
bêdzie dodatkowy worek w kolorze niebieskim, do którego trafi papier   
i tektura. Pozosta³e kolory worków nie ulegn¹ zmianie, czyli do zielone-
go trafi szk³o, do ¿ó³tego  metale, tworzywa sztuczne oraz odpady opa-
kowaniowe wielomateria³owe, a do br¹zowego odpady ulegaj¹ce biode-
gradacji np. resztki jedzenia. Rozporz¹dzenie na³o¿y³o równie¿ obowi¹-
zek oznakowania odpowiednim kolorem pojemników. W nowych regu-
lacjach pojemnik na papier powinien byæ koloru niebieskiego, opisany 
„Papier”, pojemnik na szk³o  koloru zielonego z napisem „Szk³o”, po-
jemnik na odpady z metali, tworzyw sztucznych oraz opakowañ wielo-
materia³owych  w kolorze ¿ó³tym z napisem „Metale i tworzywa sztucz-
ne”, pojemnik na odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji  w kolorze 
br¹zowym z napisem „Bio”. Dlatego te¿ zwracamy siê do w³aœcicieli 
nieruchomoœci o zastosowanie siê do ww. kolorystyki oraz oznakowania 
pojemników. Czêstotliwoœæ odbioru odpadów komunalnych nie ulegnie 
zmianie. Odpady szk³a, papieru, tworzyw sztucznych oraz metalu bêd¹ 
odbierane raz w miesi¹cu. Odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji 
oraz odpady zmieszane (czarny worek) dwa razy w miesi¹cu. Ponadto 
do Punktu Selekywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Prze-
mys³owej 17 w Miñsku Mazowieckim  mieszkañcy Gminy dostarczaj¹: 
meble i inne odpady wielkogabarytowe, zu¿yte urz¹dzenia elektryczne   
i elektroniczne, przeterminowane leki i chemikalia, zu¿yte akumulatory, 
baterie, zu¿yte opony, odpady zielone ogrodowe: czêœci roœlin pocho-
dz¹ce z pielêgnacji terenów zielonych tj. trawa, liœcie, pociête do 
d³ugoœci 1 m ga³êzie drzew i krzewów, owoce opad³e z drzew i krzewów, 
wyciête roœliny, z wy³¹czeniem ziemi, pni, karp i konarów powsta³ych w 
wyniku wycinki drzew. Odpady zielone nie mog¹ zawieraæ: 
zanieczyszczeñ natury nieorganicznej (ziemia, kamienie), resztek 
jedzeniowych pochodzenia zwierzêcego, pozosta³oœci po spaleniu, 
odpadów budowlanych z remontów stanowi¹ce odpady komunalne - 
powsta³e w wyniku prowadzenia robót budowlanych nie wymagaj¹cych 
pozwolenia na budowê ani zg³oszenia zamiaru prowadzenia robót 
(niezanieczyszczone frakcje np. gruz ceglany, betonowy, ceramika). 
Dodatkowo mieszkañcy maj¹ mo¿liwoœæ dostarczenia odpadów ko-
munalnych z papieru, szk³a, tworzyw sztucznych, metali oraz 
kuchennych ulêgaj¹cych biodegradacji (odpowiednio posegrego-
wanych). Na terenie naszej Gminy zmiany w segregacji odpadów 
komunalnych obowi¹zywaæ bêd¹ od dnia 1 kwietnia 2018 roku
W terminach odbioru odpady nale¿y wystawiæ przed wjazd/wejœcie na 
posesjê. Odpady nale¿y wystawiæ do drogi publicznej. Firma nie ma 
obowi¹zku wje¿d¿ania w drogi prywatne, drogi wewnêtrzne stanowi¹ce 
w³asnoœæ w³aœcicieli nieruchomoœci.

Zasady segregacji odpadów komunalnych
na terenie Gminy Miñsk Mazowiecki
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ZMIANY W ZASADACH PRZYZNAWANIA ZNI¯KI  W OP£ACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Od maja 2019 r. zni¿kê w op³acie za gospodarowanie odpadami komunalnymi mog¹ uzyskaæ nie tylko ci w³aœciciele nieruchomoœci, na 
których zamieszkuj¹ mieszkañcy tworz¹cy rodzinê wielodzietn¹, zgodnie z jej definicj¹ zawart¹ w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie 
Du¿ej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 ze zm.), ale równie¿ ci w³aœciciele nieruchomoœci, na których zamieszkuje jakikolwiek cz³onek 
rodziny wielodzietnej w rozumieniu wy¿ej wymienionej ustawy. Zwolnienie przys³uguje ka¿demu cz³onkowi rodziny wielodzietnej w 
wysokoœci 3,00 z³ miesiêcznej op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W celu uzyskania zni¿ki nale¿y z³o¿yæ now¹ deklaracjê i 
potwierdziæ prawo do zwolnienia okazuj¹c wa¿n¹ kartê du¿ej rodziny lub jej kserokopiê. Obni¿ona op³ata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi obowi¹zywaæ bêdzie od miesi¹ca, w którym zostanie z³o¿ona nowa deklaracja.
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Lato powoli dobiega koñca, a rodzice i ich po-
ciechy coraz czêœciej zaczynaj¹ myœleæ o szko-
le. Dla naszych milusiñskich wakacyjna laba 
stanowi³a okres beztroski i zas³u¿onego wypo-
czynku od nauki. A dla samych szkó³? Jeœli 
ktoœ z Was drodzy czytelnicy myœli, ¿e podczas 
wakacji w szko³ach wieje pustk¹, bardzo siê 
myli. Lipiec wraz z sierpniem stanowi¹ zazwy-
czaj czas intensywnych prac przygotowaw-
czych przed nadchodz¹cym rokiem szkolnym. 
Nie inaczej te¿ rzecz ma siê w przypadku szkó³ 
z terenu naszej gminy, a konkretniej Szko³y 
Podstawowej w Janowie oraz Szko³y Podsta-
wowej w Starej Niedzia³ce, gdzie koszt reali-
zowanych prac modernizacyjnych wyniós³ 
³¹cznie prawie pó³ miliona z³otych.
Zakrojone na szerok¹ skalê prace prowadzone 
by³y szczególnie w Szkole Podstawowej        
w Starej Niedzia³ce, obejmuj¹c swym zakre-
sem remont sali gimnastycznej, budynku pla-
cówki, a tak¿e wymianê wewnêtrznego oœ-
wietlenia gmachu. 

SZKO£Y na WAKACJACH

Modernizacjê przeprowadzono w ramach 
trzech zadañ inwestycyjnych. Przedmiotem 
zamówienia pierwszego z nich sta³ siê remont 
elementów elewacji budynku oraz docieplenie 
dwóch œcian oraz stropu sali gimnastycznej. 
Wartoœæ realizowanych robót wynios³a:
269,4 tys. z³ brutto. Wœród prowadzonych prac 
znalaz³y siê te¿ m.in. wymiana szeœciu okien   
i trzech par drzwi, budowa ogrodzenia panelo-
wego wokó³ Orlika czy remont tarasu nad 
wejœciem do budynku. Zaplanowana moderni-
zacja ma potrwaæ do 30 sierpnia.
Drugie z realizowanych zadañ objê³o moder-
nizacjê systemu oœwietleniowego szko³y.
Powodem prowadzonych prac by³a w tym 
przypadku chêæ wprowadzenia równomier-
noœci oœwietlenia budynku przy jednoczes-
nym zmniejszeniu zu¿ycia energii elektry-

cznej. W ramach prowadzonych do 14 sierpnia 
prac, których wartoœæ oszacowano na 95,2 tys. 
z³ brutto, dotychczasowe oprawy oœwietle-
niowe wymienione zosta³y na nowoczesne, 
natynkowe i energooszczêdne oprawy LED-
owe. Wymieniono w ten sposób ³¹cznie 392 
szt. oœwietlenia.
Ostatnim ze zrealizowanych na terenie staro 
niedzia³kowskiej podstawówki zadañ by³ re-
mont sali gimnastycznej, którego wartoœæ 
wynios³a prawie 52,3 tys. z³ brutto. Zakres 
prowadzonych do 14 sierpnia prac obj¹³ m.in. 
malowanie œcian i sufitu, pokrycie filarów, 
lamperii oraz czêœci œciany korytarza tynkiem 
mozaikowym, a tak¿e cyklinowanie i lakiero-
wanie pod³ogi wraz z odtworzeniem linii bo-
isk. W ramach realizowanego zadania firma 
dokona³a tak¿e wymiany  drewnianej stolarki 
drzwiowej, monta¿u posiadanych przez 
szko³ê lamp LED czy miejscowych napraw 
sufitu.

W³adze gminy wraz 
z dyrektorami szkó³ 

wykorzystuj¹ wakacyjn¹ 
nieobecnoœæ pociech

na realizacjê prac inwesty-
cyjnych w prowadzonych 
przez siebie placówkach, 
maj¹cych przygotowaæ je 

na powrót uczniów. 

Letni okres stanowi³ tak¿e okazjê do przepro-
wadzenia prac w Szkole Podstawowej w Jano-
wie, gdzie zmodernizowano pomieszczenia 
szatni. Ich koszt oszacowano na  blisko 47 tys. 
z³ brutto. Przedmiotem prowadzonych przez 
ni¹ prac by³a m.in. zabudowa rur, monta¿ 
parapetów na zabudowach pod grzejnikami, 
oczyszczenie i ponowne malowanie œcian, 
wykonanie rewizji pcv do zaworów, odpo-
wietrzników, puszek itp. W ramach zadania 
pokryto tak¿e p³ytami GK wszystkie zabudo-
wy po czym je pomalowano, wykonano te¿ 
now¹ posadzkê epoksydow¹ SIKAfloor.       
W tym przypadku, zakoñczenie prac przewi-
dziano na 20 sierpnia. 
Dziêki wakacyjnym inwestycjom, od wrzeœnia 
znacz¹co poprawi¹ siê warunki nauki dla ucz-
niów obu placówek, a i sam powrót do szko³y, 
powinien byæ dziêki temu znacznie przy-
jemniejszy

Opracowa³: Albert £ukasz Baku³a, zdjêcia: Jacek M. Jeliñski

kompleksowo wyremontowana 
sala gimnastyczna

szatnia szkolna 
po ca³kowitym remoncie

odnowione korytarze
efekt prac spo³ecznych rodziców

nowe szafki umieszczone
w wyremontowanej szatni

nowoczesne oprawy oœwietleniowe LED
zamieszczone w szkolnym korytarzu
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O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 
ze zm.) w brzmieniu przed wejœciem ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.    
o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
ustawy o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 Nr 130 poz. 871) oraz 
uchwa³ami Rady Gminy Miñsk Mazowiecki nr XXXIV/176/10 z dnia 
29 kwietnia 2010 roku, nr XXV/224/13 z dnia 11 kwietnia 2013 roku, nr 
XXXIII/225/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. oraz nr V.53.19 z dnia 21 
marca 2019 r. zawiadamiam o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
Gminy Miñsk Mazowiecki obejmuj¹cego Etap "A4"  tereny po³o¿o-
ne w miejscowoœciach Karolina i Wólka Miñska, wraz z prognoz¹ 
oddzia³ywania na œrodowisko, w dniach od 4 wrzeœnia 2019 r. do 26 
wrzeœnia 2019 r. w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, ul. 
Che³moñskiego 14, pokój nr 11 (parter), w godz. pracy urzêdu. Projekt 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognoz¹ 
oddzia³ywania na œrodowisko w trakcie wy³o¿enia do publicznego 
wgl¹du jest równie¿ dostêpny w wersji elektronicznej na stronie inter-
netowej http://www.bip.minskmazowiecki.pl/ w zak³adce zagospoda-
rowanie przestrzenne.
Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie planu miejscowego roz-
wi¹zaniami odbêdzie siê w dniu 9 wrzeœnia 2019 r. w siedzibie Urzêdu 
Gminy Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14, pokój nr 110 (I p., sa-
la konferencyjna)  o godz. 16.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, ka¿dy, kto kwestionuje ustalenia przyjête 
w projekcie planu miejscowego, mo¿e wnieœæ uwagi. Uwagi nale¿y 
sk³adaæ na piœmie do Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki na adres: 05-300 
Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14, z podaniem imienia i naz-
wiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieru-
chomoœci, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
14 paŸdziernika 2019 r. Jako wniesione na piœmie uznaje siê równie¿ 
uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa¿nego 
kwalifikowanego certyfikatu.
Jednoczeœnie informujê, ¿e zgodnie z art. 30, art. 39, art. 46 pkt 1 oraz art. 
54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008r. o udostêpnianiu informacji 
o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodo-
wiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 
199, poz. 1227 ze zm.), wy¿ej wymieniony projekt planu miejscowego 
podlega strategicznej ocenie oddzia³ywania na œrodowisko. Uwagi         
i wnioski w postêpowaniu w sprawie strategicznej oceny oddzia³ywania 
projektu planu miejscowego na œrodowisko, stosownie do art. 54 ust.     
3 cytowanej wy¿ej ustawy o udostêpnianiu informacji o œrodowisku         
i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz        
o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko, nale¿y wnosiæ do Wójta Gmi-
ny Miñsk Mazowiecki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 
paŸdziernika 2019 r. Uwagi w tym postêpowaniu nale¿y sk³adaæ w for-
mie pisemnej  bezpoœrednio w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazo-
wiecki na adres: 05 - 300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14 lub 
ustnie do protoko³u pok. 110 (I piêtro, sala konferencyjna) podczas 
dyskusji publicznej, albo w za pomoc¹ œrodków komunikacji elektro-
nicznej bez koniecznoœci opatrywania ich kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 
W przedmiotowej sprawie postêpowanie o transgranicznym oddzia³y-
waniu na œrodowisko nie jest prowadzone.
Uwagi i wnioski z³o¿one po up³ywie wy¿ej podanego terminu pozostan¹ 
bez rozpatrzenia.
Organem w³aœciwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy 
Miñsk Mazowiecki.
W zwi¹zku z art. 17a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze 
zm.), realizuj¹c wymogi 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) informujê o za-
sadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych obowi¹zuj¹cych od 
25 maja 2018r.:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy 
Miñsk Mazowiecki z siedzib¹ w Urzêdzie Gminy Miñsk Mazowiecki 
przy ul. Che³moñskiego 14, tel. (25) 756 25 00
2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Albert 
WoŸnica, e-mail: iod@minskmazowiecki.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s¹ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbêdne do wype³nienia obowi¹zku 
prawnego ci¹¿¹cego na Administratorze.
4. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja 
zadañ wynikaj¹cych z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994) oraz ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 
2018 r. poz. 1945 ze zm.). 
5. Posiada Pani/Pan prawo do: 

- ¿¹dania od Administratora dostêpu do swoich danych osobowych,   
w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, oraz prawo do spros-
towania  tych danych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usuniêcia lub ograni-
czenia przetwarzania danych osobowych,
- przenoszenia danych w przypadku gdy ³¹cznie spe³nione s¹ nastê-
puj¹ce przes³anki:
- przetwarzanie danych odbywa siê na podstawie umowy zawartej       
z osob¹, której dane dotycz¹ lub na podstawie zgody wyra¿onej 
przez t¹ osobê.
- przetwarzanie odbywa siê w sposób zautomatyzowany.
- cofniêcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 
momencie, je¿eli przetwarzanie danych odbywa siê na podstawie 
zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub    
w wiêkszej liczbie okreœlonych celów, bez wp³ywu na zgodnoœæ      
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofniêciem. 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku powziêcia 
informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobo-
wych przez Administratora.

6. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa siê na pod-
stawie zgody osoby, której dane dotycz¹, podanie przez Pani¹/Pana da-
nych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
7. Podanie przez Pani¹/Pana danych osobowych jest obowi¹zkowe,      
w sytuacji gdy przes³ankê przetwarzania danych osobowych stanowi 
przepis prawa lub zawarta miêdzy stronami umowa.
8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegaj¹ zautomatyzowanemu podej-
mowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
9. Pani/Pana dane osobowe bêd¹ przechowywane przez czas okreœlony     
w Rozporz¹dzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.   
W sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzia³ania archiwów 
zak³adowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14 poz. 67 ze zm.) oraz ustawie z dnia 
14 lipca 2003 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. 
U. z 2018r. poz. 217).

Jednoczeœnie informujê o ograniczeniu, o którym mowa w art. 8a ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) 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 swobod-
nego 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”.

o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla Gminy Miñsk Mazowiecki obejmuj¹cego  Etap "A4"  tereny po³o¿one w miejscowoœciach Karolina i Wólka Miñska

wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko. Jednym z zadañ w³asnych gminy jest kszta³to-
wanie i prowadzenie polityki przestrzennej 
przyjmuj¹c ³ad przestrzenny za podstawê 
wszystkich prowadzonych dzia³añ. Wed³ug 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o palowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym przez ,,³ad 
przestrzenny nale¿y rozumieæ takie ukszta³to-
wanie przestrzeni, które tworzy harmonijn¹ 
ca³oœæ oraz uwzglêdnia w uporz¹dkowanych 
relacjach wszelkie uwarunkowania i wymaga-
nia funkcjonalne, spo³eczno-gospodarcze, œro-
dowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno- 
estetyczne". Prowadzona w gminie polityka po-
winna byæ równie¿ zgodna z zasadami zrów-
nowa¿onego rozwoju, który zgodnie z ustaw¹  
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony œro-
dowiska rozumie jako:,, rozwój spo³eczno-gos-
podarczy, w którym nastêpuje proces integro-
wania dzia³añ politycznych, gospodarczych      
i spo³ecznych, z zachowaniem równowagi przy-
rodniczej oraz trwa³oœci podstawowych proce-
sów przyrodniczych, w celu zagwarantowania 
mo¿liwoœci zaspokajania podstawowych 
potrzeb poszczególnych spo³ecznoœci lub oby-
wateli zarówno wspó³czesnego pokolenia, jak   
i przysz³ych pokoleñ." 
Kszta³towanie i prowadzenie polityki prze-
strzennej reguluje ustawa z dnia 27 marca 
2003r. o palowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym. Na szczeblu gminnym polityka 
przestrzenna realizowana jest miêdzy innymi 
przez uchwalenie studium uwarunkowañ i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 
gminy oraz miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego. Dokument planis-
tyczny jakim jest studium uwarunkowañ i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 
gminy zwane dalej ,,studium" sporz¹dzane jest 
dla obszaru ca³ej gminy w  jego granicach ad-
ministracyjnych. Studium nie jest aktem prawa 
miejscowego, ale jego ustalenia s¹ wi¹¿¹ce 
przy sporz¹dzaniu planów miejscowych. Jego 
celem jest okreœlenie polityki przestrzennej i 
zasad zagospodarowania przestrzennego 
gminy. Ustalenia studium s¹ wi¹¿¹ce dla 
organów gminy przy sporz¹dzaniu planów 
miejscowych. W studium okreœla siê w szcze-
gólnoœci:
! kierunki zmian w strukturze przestrzennej 

gminy oraz w przeznaczeniu terenów, w 
tym wynikaj¹ce z audytu krajobrazowego 
oraz kierunki i wskaŸniki dotycz¹ce za-
gospodarowania oraz u¿ytkowania tere-
nów, w tym tereny przeznaczone pod za-
budowê i tereny wy³¹czone spod zabu-
dowy uwzglêdniaj¹c bilans terenów prze-
znaczonych pod zabudowê, 

! obszary oraz zasady ochrony œrodowiska      
i jego zasobów, ochrony przyrody, kraj-
obrazu, w tym krajobrazu kulturowego i uz-
drowisk;

! obszary i zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
wspó³czesnej;

! kierunki rozwoju systemów komunikacji      
i infrastruktury technicznej;

Przestrzeñ gminna  - lokalna wartoœæ
Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy

! obszary, na których rozmieszczone bêd¹ 
inwestycje celu publicznego o znaczeniu 
lokalnym;

! obszary, na których rozmieszczone bêd¹ 
inwestycje celu publicznego o znaczeniu 
ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami 
planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa i ustaleniami programów, 

! obszary, dla których obowi¹zkowe jest 
sporz¹dzenie miejscowego planu zagos-
podarowania przestrzennego na podstawie 
przepisów odrêbnych, w tym obszary wy-
magaj¹ce przeprowadzenia scaleñ i po-
dzia³u nieruchomoœci, a tak¿e obszary 
przestrzeni publicznej;

! obszary, dla których gmina zamierza spo-
rz¹dziæ miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego, w tym obszary wyma-
gaj¹ce zmiany przeznaczenia gruntów 
rolnych i leœnych na cele nierolnicze i nie-
leœne;

! kierunki i zasady kszta³towania rolniczej   
i leœnej przestrzeni produkcyjnej;

! obszary szczególnego zagro¿enia powo-
dzi¹ oraz obszary osuwania siê mas 
ziemnych;

! obiekty lub obszary, dla których wyznacza 
siê w z³o¿u kopaliny filar ochronny;

! obszary pomników zag³ady i ich stref 
ochronnych oraz obowi¹zuj¹ce na nich 
ograniczenia prowadzenia dzia³alnoœci 
gospodarczej, 

! obszary wymagaj¹ce przekszta³ceñ, 
rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji;

! obszary zdegradowane;
! granice terenów zamkniêtych i ich stref 

ochronnych;
! obszary funkcjonalne o znaczeniu lokal-

nym, w zale¿noœci od uwarunkowañ i po-
trzeb zagospodarowania wystêpuj¹cych  
w gminie.

Obecnie na terenie gminy obowi¹zuje Studium 
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy przyjête uchwa³¹ Nr 
XXVI/141/09 Rady Gminy Miñsk Mazo-
wiecki z dnia 12 sierpnia 2009 roku.
Ostatnia ocena aktualnoœci studium przepro-
wadzona zosta³a wiosn¹ 2017 r.  i zatwierdzo-
na uchwa³¹ Nr XXXIII/226/17 Rady Gminy 
Miñsk Mazowiecki z dnia 27 kwietnia 2017 r. 
w sprawie oceny aktualnoœci studium uwarun-
kowañ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego oraz miejscowych planów zagos-
podarowania przestrzennego gminy Miñsk 
Mazowiecki.
Uchwa³¹ Nr VII.72.19 Rady Gminy Miñsk 
Mazowiecki z dnia 25 kwietnia 2019 r. w spra-
wie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany 
studium uwarunkowañ i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Miñsk 
Mazowiecki zainicjowane zosta³y prace 
zmierzaj¹ce do zmiany obecnego studium.
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O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 
ze zm.) w brzmieniu przed wejœciem ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.    
o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
ustawy o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 Nr 130 poz. 871) oraz 
uchwa³ami Rady Gminy Miñsk Mazowiecki nr XXXIV/176/10 z dnia 
29 kwietnia 2010 roku, nr XXV/224/13 z dnia 11 kwietnia 2013 roku, nr 
XXXIII/225/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. oraz nr V.53.19 z dnia 21 
marca 2019 r. zawiadamiam o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
Gminy Miñsk Mazowiecki obejmuj¹cego Etap "A4"  tereny po³o¿o-
ne w miejscowoœciach Karolina i Wólka Miñska, wraz z prognoz¹ 
oddzia³ywania na œrodowisko, w dniach od 4 wrzeœnia 2019 r. do 26 
wrzeœnia 2019 r. w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, ul. 
Che³moñskiego 14, pokój nr 11 (parter), w godz. pracy urzêdu. Projekt 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognoz¹ 
oddzia³ywania na œrodowisko w trakcie wy³o¿enia do publicznego 
wgl¹du jest równie¿ dostêpny w wersji elektronicznej na stronie inter-
netowej http://www.bip.minskmazowiecki.pl/ w zak³adce zagospoda-
rowanie przestrzenne.
Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie planu miejscowego roz-
wi¹zaniami odbêdzie siê w dniu 9 wrzeœnia 2019 r. w siedzibie Urzêdu 
Gminy Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14, pokój nr 110 (I p., sa-
la konferencyjna)  o godz. 16.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, ka¿dy, kto kwestionuje ustalenia przyjête 
w projekcie planu miejscowego, mo¿e wnieœæ uwagi. Uwagi nale¿y 
sk³adaæ na piœmie do Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki na adres: 05-300 
Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14, z podaniem imienia i naz-
wiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieru-
chomoœci, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
14 paŸdziernika 2019 r. Jako wniesione na piœmie uznaje siê równie¿ 
uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa¿nego 
kwalifikowanego certyfikatu.
Jednoczeœnie informujê, ¿e zgodnie z art. 30, art. 39, art. 46 pkt 1 oraz art. 
54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008r. o udostêpnianiu informacji 
o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodo-
wiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 
199, poz. 1227 ze zm.), wy¿ej wymieniony projekt planu miejscowego 
podlega strategicznej ocenie oddzia³ywania na œrodowisko. Uwagi         
i wnioski w postêpowaniu w sprawie strategicznej oceny oddzia³ywania 
projektu planu miejscowego na œrodowisko, stosownie do art. 54 ust.     
3 cytowanej wy¿ej ustawy o udostêpnianiu informacji o œrodowisku         
i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz        
o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko, nale¿y wnosiæ do Wójta Gmi-
ny Miñsk Mazowiecki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 
paŸdziernika 2019 r. Uwagi w tym postêpowaniu nale¿y sk³adaæ w for-
mie pisemnej  bezpoœrednio w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazo-
wiecki na adres: 05 - 300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14 lub 
ustnie do protoko³u pok. 110 (I piêtro, sala konferencyjna) podczas 
dyskusji publicznej, albo w za pomoc¹ œrodków komunikacji elektro-
nicznej bez koniecznoœci opatrywania ich kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 
W przedmiotowej sprawie postêpowanie o transgranicznym oddzia³y-
waniu na œrodowisko nie jest prowadzone.
Uwagi i wnioski z³o¿one po up³ywie wy¿ej podanego terminu pozostan¹ 
bez rozpatrzenia.
Organem w³aœciwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy 
Miñsk Mazowiecki.
W zwi¹zku z art. 17a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze 
zm.), realizuj¹c wymogi 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) informujê o za-
sadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych obowi¹zuj¹cych od 
25 maja 2018r.:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy 
Miñsk Mazowiecki z siedzib¹ w Urzêdzie Gminy Miñsk Mazowiecki 
przy ul. Che³moñskiego 14, tel. (25) 756 25 00
2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Albert 
WoŸnica, e-mail: iod@minskmazowiecki.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s¹ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbêdne do wype³nienia obowi¹zku 
prawnego ci¹¿¹cego na Administratorze.
4. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja 
zadañ wynikaj¹cych z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994) oraz ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 
2018 r. poz. 1945 ze zm.). 
5. Posiada Pani/Pan prawo do: 

- ¿¹dania od Administratora dostêpu do swoich danych osobowych,   
w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, oraz prawo do spros-
towania  tych danych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usuniêcia lub ograni-
czenia przetwarzania danych osobowych,
- przenoszenia danych w przypadku gdy ³¹cznie spe³nione s¹ nastê-
puj¹ce przes³anki:
- przetwarzanie danych odbywa siê na podstawie umowy zawartej       
z osob¹, której dane dotycz¹ lub na podstawie zgody wyra¿onej 
przez t¹ osobê.
- przetwarzanie odbywa siê w sposób zautomatyzowany.
- cofniêcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 
momencie, je¿eli przetwarzanie danych odbywa siê na podstawie 
zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub    
w wiêkszej liczbie okreœlonych celów, bez wp³ywu na zgodnoœæ      
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofniêciem. 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku powziêcia 
informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobo-
wych przez Administratora.

6. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa siê na pod-
stawie zgody osoby, której dane dotycz¹, podanie przez Pani¹/Pana da-
nych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
7. Podanie przez Pani¹/Pana danych osobowych jest obowi¹zkowe,      
w sytuacji gdy przes³ankê przetwarzania danych osobowych stanowi 
przepis prawa lub zawarta miêdzy stronami umowa.
8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegaj¹ zautomatyzowanemu podej-
mowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
9. Pani/Pana dane osobowe bêd¹ przechowywane przez czas okreœlony     
w Rozporz¹dzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.   
W sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzia³ania archiwów 
zak³adowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14 poz. 67 ze zm.) oraz ustawie z dnia 
14 lipca 2003 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. 
U. z 2018r. poz. 217).

Jednoczeœnie informujê o ograniczeniu, o którym mowa w art. 8a ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) 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 swobod-
nego 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”.

o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla Gminy Miñsk Mazowiecki obejmuj¹cego  Etap "A4"  tereny po³o¿one w miejscowoœciach Karolina i Wólka Miñska

wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko. Jednym z zadañ w³asnych gminy jest kszta³to-
wanie i prowadzenie polityki przestrzennej 
przyjmuj¹c ³ad przestrzenny za podstawê 
wszystkich prowadzonych dzia³añ. Wed³ug 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o palowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym przez ,,³ad 
przestrzenny nale¿y rozumieæ takie ukszta³to-
wanie przestrzeni, które tworzy harmonijn¹ 
ca³oœæ oraz uwzglêdnia w uporz¹dkowanych 
relacjach wszelkie uwarunkowania i wymaga-
nia funkcjonalne, spo³eczno-gospodarcze, œro-
dowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno- 
estetyczne". Prowadzona w gminie polityka po-
winna byæ równie¿ zgodna z zasadami zrów-
nowa¿onego rozwoju, który zgodnie z ustaw¹  
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony œro-
dowiska rozumie jako:,, rozwój spo³eczno-gos-
podarczy, w którym nastêpuje proces integro-
wania dzia³añ politycznych, gospodarczych      
i spo³ecznych, z zachowaniem równowagi przy-
rodniczej oraz trwa³oœci podstawowych proce-
sów przyrodniczych, w celu zagwarantowania 
mo¿liwoœci zaspokajania podstawowych 
potrzeb poszczególnych spo³ecznoœci lub oby-
wateli zarówno wspó³czesnego pokolenia, jak   
i przysz³ych pokoleñ." 
Kszta³towanie i prowadzenie polityki prze-
strzennej reguluje ustawa z dnia 27 marca 
2003r. o palowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym. Na szczeblu gminnym polityka 
przestrzenna realizowana jest miêdzy innymi 
przez uchwalenie studium uwarunkowañ i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 
gminy oraz miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego. Dokument planis-
tyczny jakim jest studium uwarunkowañ i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 
gminy zwane dalej ,,studium" sporz¹dzane jest 
dla obszaru ca³ej gminy w  jego granicach ad-
ministracyjnych. Studium nie jest aktem prawa 
miejscowego, ale jego ustalenia s¹ wi¹¿¹ce 
przy sporz¹dzaniu planów miejscowych. Jego 
celem jest okreœlenie polityki przestrzennej i 
zasad zagospodarowania przestrzennego 
gminy. Ustalenia studium s¹ wi¹¿¹ce dla 
organów gminy przy sporz¹dzaniu planów 
miejscowych. W studium okreœla siê w szcze-
gólnoœci:
! kierunki zmian w strukturze przestrzennej 

gminy oraz w przeznaczeniu terenów, w 
tym wynikaj¹ce z audytu krajobrazowego 
oraz kierunki i wskaŸniki dotycz¹ce za-
gospodarowania oraz u¿ytkowania tere-
nów, w tym tereny przeznaczone pod za-
budowê i tereny wy³¹czone spod zabu-
dowy uwzglêdniaj¹c bilans terenów prze-
znaczonych pod zabudowê, 

! obszary oraz zasady ochrony œrodowiska      
i jego zasobów, ochrony przyrody, kraj-
obrazu, w tym krajobrazu kulturowego i uz-
drowisk;

! obszary i zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
wspó³czesnej;

! kierunki rozwoju systemów komunikacji      
i infrastruktury technicznej;

Przestrzeñ gminna  - lokalna wartoœæ
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! obszary, na których rozmieszczone bêd¹ 
inwestycje celu publicznego o znaczeniu 
lokalnym;

! obszary, na których rozmieszczone bêd¹ 
inwestycje celu publicznego o znaczeniu 
ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami 
planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa i ustaleniami programów, 

! obszary, dla których obowi¹zkowe jest 
sporz¹dzenie miejscowego planu zagos-
podarowania przestrzennego na podstawie 
przepisów odrêbnych, w tym obszary wy-
magaj¹ce przeprowadzenia scaleñ i po-
dzia³u nieruchomoœci, a tak¿e obszary 
przestrzeni publicznej;

! obszary, dla których gmina zamierza spo-
rz¹dziæ miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego, w tym obszary wyma-
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• Narkotyki-Narkomania Ogólnopolski Telefon Zaufania - 801 199 990

• Policyjny Telefon Zaufania - 800 120 148
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I n f o r m a c j e d l a o s ó b u z a l e ¿ n i o n y c h i i c h r o d z i n 

G³osZiemiMiñskiej12 G³osZiemiMiñskiej 13

Opracowa³ Andrzej B³aszyk

Jakie s¹ poszczególne etapy procedury?

Zobowi¹zanie do leczenia odwykowego jest uregulowane w ustawie 
o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi,      
w art. 24-35, i choæ schemat postêpowania nie jest tam przed-
stawiony, to na podstawie opisu zadañ procedury mo¿na siê pokusiæ, 
w pewnym uproszczeniu, o pokazanie jej poszczególnych etapów    
w nastêpuj¹cy sposób:

LECZENIE  ODWYKOWE

Czy zobowi¹zanie do leczenia odwykowego to to samo co 
przymus leczenia?

Zobowi¹zanie do leczenia odwykowego, wbrew powszechnemu 
przekonaniu, nie jest tym samym co leczenie przymusowe, które w 
Polsce obowi¹zywa³o do roku 1982 na podstawie ustawy o 
zwalczaniu alkoholizmu. By³y to czasy, kiedy s¹dzono, ¿e 
skutecznym sposobem na to, ¿eby alkoholik przesta³ piæ, bêdzie 
odizolowanie go od alkoholu lub zastosowanie tzw. awersyjnych 
metod "leczenia", które "oducz¹ go" siêgania po alkohol. Pocz¹tek 
lat 80. przyniós³ zmiany w leczeniu uzale¿nieñ, nast¹pi³a 
modernizacja oferty terapeutycznej, odejœcie od podawania 
Anticolu, wszywania Esperalu na rzecz psychoterapii uzale¿nienia, 
która aktualnie stanowi ofertê w placówkach leczenia uzale¿nieñ.

Mimo ¿e procedura nie jest leczeniem przymusowym, to stosuje siê 
w niej pewne elementy przymusu. Postanowienie s¹du w sprawie 
zobowi¹zania do leczenia odwykowego zastêpuje zgodê pacjenta na 
leczenie i kierownik placówki odwykowej czy inna osoba 
przyjmuj¹ca go na leczenie nie powinna pytaæ zobowi¹zanego o 
zgodê. Tak siê czasem dzieje, poniewa¿ pracownicy lecznictwa 
przestrzegaj¹ generalnej zasady wyra¿onej w ustawie o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która mówi o tym, ¿e do 
udzielenia œwiadczenia zdrowotnego konieczna jest zgoda pacjenta i 
nie wiedz¹, ¿e ustawa o wychowaniu w trzeŸwoœci i 
przeciwdzia³aniu alkoholizmowi poprzez s¹dowe zobowi¹zanie do 
leczenia stanowi w tym wzglêdzie wyj¹tek, do którego nale¿y siê 
stosowaæ. Po drugie, s¹dowe postanowienie oznacza dla osoby 
zobowi¹zanej obowi¹zek poddania siê leczeniu w wyznaczonym 
przez s¹d terminie i trybie i we wskazanej placówce, a jeœli 
zobowi¹zany nie stawi siê na leczenie lub nie bêdzie go 
kontynuowa³, s¹d mo¿e zarz¹dziæ doprowadzenie go przez organ 
policji. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e placówki odwykowe nie pe³ni¹ 
roli aresztów i osoba tam skierowana nie przebywa na oddziale 
zamkniêtym.

Cdn. 

Sierpieñ w koœciele rzymsko  katolickim jest 
miesi¹cem trzeŸwoœci od wielu lat. Z tego 
wzglêdu ksiê¿a w homiliach powinni o tym 
informowaæ i apelowaæ do tych, którzy lubi¹ 
sobie wypiæ o powstrzymanie siê w tym 
miesi¹cu od spo¿ywania napoi alkoholowych.
W praktyce wygl¹da to ró¿nie w zale¿noœci od 
tego jak do problemu alkoholizmu podchodz¹ 
poszczególni ksiê¿a. Zdarza siê, ¿e w jakiejœ 
parafii znajduje siê ksi¹dz, niepij¹cy 
alkoholik, zrzeszony we Wspólnocie 
Anonimowych Alkoholików. Takiemu 
ksiêdzu, z w³asnego doœwiadczenia znany jest 
problem uzale¿nienia od alkoholu i potrafi on 
w swoich kazaniach mówiæ o tym problemie i 
apelowaæ o zaprzestanie picia nie tylko na 
jeden miesi¹c, ale i na d³u¿ej. Wie, ¿e samemu, 
nie da siê wyjœæ z na³ogu i apeluje aby 
wstêpowaæ do AA lub podejmowaæ inn¹ formê 
terapii.

miesi¹c trzeŸwoœci

Gdzie s¹ tacy ksiê¿a? W ró¿nych parafiach na 
terenie ca³ej Polski. A gdzie konkretnie? Tego 
mo¿na siê by³o dowiedzieæ uczestnicz¹c w 27 
Ogólnopolskich Spotkaniach TrzeŸwo-
œciowych, które odby³y siê w dniach 26-28 
lipca w Licheniu. W tym roku odby³y siê pod 
has³em „znów nabierzesz si³”. W sobotê o 9:30 
na placu przy nowej dzwonnicy rozpoczyna 
siê Droga Krzy¿owa. Coraz czêœciej prowadz¹ 
j¹ ksiê¿a, niepij¹cy alkoholicy, zrzeszeni we 
Wspólnocie AA. Kilka lat temu Drogê 
Krzy¿ow¹ prowadzi³ ks. Andrzej  Anonimowy 
Alkoholik zrzeszony we Wspólnocie AA. Przy 
ka¿dej stacji tej drogi mo¿na by³o us³yszeæ 
wiele zdañ pod k¹tem Anonimowych Alko-
holików. Bardzo zapad³o mi w pamiêæ to, co 
powiedzia³ przy 9 stacji. Powiedzia³  „Stacja 
9-ta. Jezus trzeci raz upada pod krzy¿em, a Ty 
ile razy upad³eœ pod knajp¹, na ulicy czy w 
innym miejscu? 

Trzy, trzydzieœci, a mo¿e trzysta razy. Ale pa-
miêtaj, ¿e Jezus upad³ trzeci raz i ostatni i jeœli 
Ty nie przestaniesz piæ to Twój kolejny upadek 
te¿ bêdzie ostatni”. Widzia³em kilka osób, 
które po tych s³owach ociera³y ³zy.
Takie s³owa mo¿na tam us³yszeæ nie tylko od 
ksiêdza prowadz¹cego Drogê Krzy¿ow¹, ale 
tak¿e od innych ksiê¿y, którzy z plakietk¹ AA, 
na której widnieje imiê ksiêdza, najczêœciej     
z grup¹ AA ze swojej parafii, przyje¿d¿aj¹ca te 
spotkania.
Na spotkaniach tych przez wiele godzin odby-
waj¹ siê spotkania tzw. mityngi Anonimowych 
Alkoholików. Mo¿na na nich us³yszeæ w jaki 
sposób osoby uzale¿nione od alkoholu za-
przesta³y picia i nie pij¹ nie tylko w sierpniu, 
ale przez wiele miesiêcy i wiele lat. 
Odbywaj¹ siê tam równie¿ mityngi takich grup 
jak: NA (Anonimowych Narkomanów), Al-
Anon cz³onków rodziny Anonimowych Alko-
holików, AH (Anonimowych Hazardzistów), 
AP (Anonimowych Palaczy), a nawet AD 
(Anonimowych Depresantów).
Wynika z tego, ¿e nie tylko alkoholicy zrze-
szeni w AA, a tak¿e ci nie zrzeszeni mog¹ na 
tych spotkaniach us³yszeæ coœ, co pozwoli im 
nie piæ w sierpniu, a mo¿e nawet o wiele d³u¿ej.
Anonimowi Narkomani zrzeszeni w AN, a 
przede wszystkim nie zrzeszeni bêd¹cy na tzw. 
haju czêsto zachowuj¹ siê jak osoby nie-
trzeŸwe i im przyda³oby siê nie byæ „pod 
wp³ywem” nie tylko w sierpniu, ale i na 
znacznie d³u¿ej.
Smutne jest to, ¿e wielu alkoholików pij¹cych 
codziennie nie zwraca uwagi na to, ¿e sierpieñ 
jest MIESI¥CEM TRZE•WOŒCI i w tym 
miesi¹cu te¿ pije codziennie. 
Tacy nie myœl¹ o zaprzestaniu picia, bo picie, 
jest ich „sposobem na ¿ycie”.

Na szczêœcie niektórym z nich udaje siê 
zaprzestaæ picia, gdy picie ju¿ im obrzydnie 
lub konsekwencje picia s¹ zbyt bolesne. 
Szukaj¹ wtedy pomocy w AA albo w innych 
formach terapii i wtedy sierpieñ jest dla nich 
MIESI¥CEM TRZE•WOŒCI i nie tylko 
sierpieñ.

miesi¹c trzeŸwoœci

p r o c e d u r a

I n f o r m a c j e d l a o s ó b u z a l e ¿ n i o n y c h i i c h r o d z i n 

1. Wszczêcie procedury (do gminnej komisji 
rozwi¹zywania problemów alkoholowych wp³ywa 
zawiadomienie albo gminna komisja rozpoczyna 
procedurê z w³asnej inicjatywy).

2. Rozmowa z wnioskodawc¹ i zbieranie materia³ów 
dowodowych, które maj¹ uzasadniæ, czy zachodz¹ 
przes³anki wskazane w ustawie, jako wymagane do 
skierowania sprawy do s¹du, np. rozk³ad ¿ycia 
rodzinnego.

3. Rozmowa z osob¹ zobowi¹zywan¹ (jeœli siê zg³osi).

4. Skierowanie na badanie przez bieg³ych i w³¹czenie 
opinii bieg³ych do dokumentacji (jeœli badanie 
zostanie zrealizowane). Niektóre gminne komisje po 
otrzymaniu opinii bieg³ych, która potwierdza 
uzale¿nienie, ponownie zapraszaj¹ osobê 
zobowi¹zywan¹ na spotkanie z komisj¹.

5. Wniosek do s¹du (jeœli osoba zobowi¹zywana, 
mimo stwierdzenia u niej przez bieg³ych uzale¿nienia, 
nie wyra¿a zgody na dobrowolne leczenie lub jeœli do 
badania nie dosz³o, ale z materia³u dowodowego 
wynika, ¿e mo¿emy mieæ do czynienia z osob¹ 
uzale¿nion¹ i dodatkowo mamy uzasadnienie dla 
przynajmniej jednej z czterech przes³anek 
spo³ecznych wskazanych w ustawie).

6. Rozprawa s¹dowa i postanowienie s¹du.
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Czarna Owca, 2019
Rok 2014. Nora to z natury rozwa¿na i odnosz¹ca 
sukcesy kobieta. Pewnego dnia jej ¿ycie zaczyna 
siê rozpadaæ. Drêczona przez lêki i koszmary, 
wyje¿d¿a do nadmorskiej miejscowoœci Tenby   
w Walii. Nora odkrywa, ¿e miasteczko kryje w so-
bie niezwyk³¹ moc, która leczy nawet najbo-
leœniejsze rany. Rok 1950. Chloe to nastolatka, 
która odwiedza Tenby ka¿dego lata. Mieszka       
u krewnych i spêdza d³ugie, szczêœliwe dni na 
pla¿y. Pewnego lata poznaje starszego ch³opaka, 
dla którego natychmiast traci g³owê. W czasie 
jednej z wieczornych randek, wydarzy siê coœ, co 
bêdzie przeœladowaæ dziewczynê przez ca³e 
¿ycie. Wzruszaj¹ca opowieœæ o odkrywaniu i po-
jednaniu, odnalezionej mi³oœci, i magii nadmor-
skiego miasteczka, które ma w sobie uzdra-
wiaj¹c¹ si³ê.

Prószyñski Media, 2019
Wzruszaj¹ce, dramatyczne, niezwyk³e opowieœci 
o gor¹cych porywach serca, seksie, który w naj-
straszniejszych chwilach stawa³ siê namiastk¹ 
bliskoœci, a czasem ostatni¹ przyjemnoœci¹ w ¿y-
ciu, i o mi³oœci dojrza³ej, która przetrwa wszystko. 
Mi³oœci bêd¹cej œwiadectwem tego, jak bardzo 
potrzebujemy bliskoœci drugiego cz³owieka i si³y, 
jak¹ daje œwiadomoœæ, ¿e mamy do kogo wracaæ   
i na kogo czekaæ. Wœród bohaterów ksi¹¿ki odnaj-
dziemy zwyk³ych warszawiaków, a tak¿e poetów, 
artystów, a nawet warszawsk¹ prostytutkê. 
Wszystkich ich ³¹czy powstañcza mi³oœæ - mi³oœæ 
m³odych ludzi, którzy nie wiedz¹c, czy do¿yj¹ 
jutra, ze wszystkich si³ próbowali prze¿yæ jak naj-
piêkniej ka¿d¹ ofiarowan¹ im chwilê. Mi³oœæ,      
w której ka¿dy mo¿e odnaleŸæ odzwierciedlenie 
w³asnych prze¿yæ.

B i b l i o t e c z n e n o w o œ c i Wybra³a: Wies³awa Leszczyñska-Buczek

G³osZiemiMiñskiej14

Martel, 2019
„Dziœ bez butów nie ma ¿ycia” - tak siê ksi¹¿ka 
ta zaczyna. Mówi nam o ró¿nych butach, które 
marz¹ o podró¿ach.
One maj¹ swoje nazwy, dziwne kszta³ty, piêkne 
barwy. Chcesz je poznaæ? Wiêc dla Ciebie 
Zaczynamy przedstawienie!
Zabawna, rymowana historyjka o bucikach -  
To idealna ksi¹¿eczka dla najm³odszych.

Rozwi¹zaniem krzy¿ówki jest podanie wszystkich wystêpuj¹cych w niej wyrazów zawieraj¹cych literê „ó”. 
Po odgadniêciu rozwi¹zania mo¿na je wys³aæ na adres poczty elektronicznej gmina@minskmazowiecki.pl

z tematem „krzy¿ówka” ewentualnie wys³aæ rozwi¹zan¹ krzy¿ówkê poczt¹ na adres Urzêdu Gminy. 
Trzej pierwsi czytelnicy, którzy podadz¹ prawid³owe rozwi¹zanie otrzymaj¹ upominki promuj¹ce Gminê: 

parasolki, ekologiczne torby lub opaski odblaskowe - do wyboru.

Opracowa³ - Jaros³aw KrupskiKRZY¯ÓWKA

Podobno czas leczy rany. Jednak niektóre nigdy 
siê nie zabliŸniaj¹.
„Rana” to bezlitosne studium z³a uœpionego w za-
ciszu domowego ogniska. Niepokoj¹ce i mro-
czne, ods³ania najg³êbiej skrywane tajemnice,     
o których nikt nie chce mówiæ. Nowa powieœæ 
jednego z najwy¿ej ocenianych i najchêtniej czy-
tanych wspó³czesnych pisarzy odziera z wszel-
kich z³udzeñ.
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wiêcej informacji: www.ckziumm.edu.pl

CENTRUM KSZTA£CENIA  ZAWODOWEGO

i USTAWICZNEGO

• technik administracji • technik rachunkowoœci 

• technik bhp • technik drogownictwa

05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Budowlana 4, pok 14
tel. 25 758 29 08, fax 25 758 34 15

LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE
DLA DOROS£YCH

SZKO£A POLICEALNA W ZAWODACH:

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Rekrutacja na  kursy zawodowe prowadzona jest na bie¿¹co
w ci¹gu ca³ego roku szkolnego

Rekrutacja  2019/2020
N a u k a

j e s t
bezp ³a tn a

KANCELARIA 

SZKO£Y


