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Szanowni Pañstwo!
Przed nami Bo¿e Narodzenie. Najpiêkniejsze  
z polskich œwi¹t. £¹cz¹ce klamr¹ tradycji 
wszystko to, co jest najwa¿niejsze w rodzinie.
Wzajemn¹ mi³oœæ, szacunek dla seniorów, za-
ufanie partnerów i wielk¹ radoœæ z naszych po-
ciech, które ca³y wigilijny wieczór po³¹czony  
z postn¹ jeszcze kolacj¹ czekaj¹ na punkt kul-
minacyjny - œwi¹teczne prezenty. Przyswojony 
od naszych zachodnich s¹siadów zwyczaj   -
choinka - jest w ka¿dym domu symbolem tych 
œwi¹t. I nie tylko te trzy dni wolne od zwyk³ych, 
naszych codziennych obowi¹zków s¹ wa¿ne. Bardzo wa¿na jest magiczna 
atmosfera spajaj¹ca nasze dzia³ania przy wspólnym przygotowywaniu ozdób 
œwi¹tecznego drzewka, kiedy to starsi pokazuj¹ dzieciom jak samemu mo¿na 
wyczarowaæ cudowne ozdoby choinkowe, prace w kuchni przy szykowaniu 
œwi¹tecznych potraw i wreszcie ozdabianiu mieszkania, domu, obejœcia.
W dzisiejszych czasach wiêkszoœæ dokona wyboru zakupu gotowych ju¿ stro-
ików, potraw, ³akoci, ale starajmy siê w jak najwiêkszym stopniu przekazaæ 
najm³odszemu pokoleniu nasze najlepsze doœwiadczenia, nasz¹ tradycjê, nasze 
zwyczaje. Jest to trudne w czasach gdzie nara¿eni jesteœmy na wszechobecn¹ 
krzykliw¹ reklamê, pozorn¹ ³atwoœæ komunikacji zapewnian¹ przez technolo-
gie internetowe i konsumpcjonizm, który nam wmawia, ¿e wystarczy mieæ 
³atwo dostêpne dobra, aby byæ szczêœliwym i spe³nionym. Nie traæmy z oczu 
tego, co jest spoiwem najtrwalszym czyli bliskoœci naszej rodziny, radoœci         
z uœmiechów dzieci, m¹droœci naszych rodziców.
Mijaj¹cy rok nie by³ ³atwym dla w³adz Gminy. Abstrahuj¹c  od zawirowañ 
politycznych, które wygenerowa³y karuzelê obietnic socjalnych polityków 
wszystkich opcji, w tak niepewnej gospodarczo rzeczywistoœci , uda³o nam siê 
wspólnym, du¿ym wysi³kiem, w planowanym czasie zrealizowaæ  praktycznie 
wszystkie ambitne przedsiêwziêcia z inwestycji gminnych, jak i zapewniæ 
realizacjê innych wa¿nych zadañ nale¿¹cych do samorz¹du gminnego.

W ten niezwyk³y i magiczny czas pragnê z³o¿yæ Pañstwu - mieszkañcom Naszej 
Gminy - najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowych, pe³nych niezapomnianych 
chwil i wzruszeñ Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. 
Niech ten czas doda Pañstwu si³ i odwagi do realizacji nowych pomys³ów           
i planów w nadchodz¹cym 2020 roku.
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W zastêpstwieWójta Gminy

Rados³aw Legat

Zabytkowy koœció³ pod wezwaniem œw. Antoniego z Padwy
zbudowany w latach 1898 - 1902 wed³ug projektu

architekta Stanis³awa Adamczewskiego

A  k t u a l n o œ c i

G³osZiemiMiñskiej2

Usuwanie azbestu
- dofinansowanie

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki informuje, i¿ 
realizacja zadania pod nazw¹ „Usuwanie 
azbestu i wyrobów zawieraj¹cych azbest z te-
renu Gminy Miñsk Mazowiecki - w roku 2019” 
zosta³a dofinansowana przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl.
Zgodnie z zawart¹ dnia 29.10.2019 roku umo-
w¹ na realizacjê przedmiotowego zadania  
przeznaczona zosta³a dotacja w kwocie 
6.017,00 z³. W ramach zadania wykonywane 
by³y prace zwi¹zane z usuniêciem i unie-
szkodliwieniem azbestu tj. demonta¿ p³yt az-
bestowych, odebranie i transport azbestu do 
miejsca unieszkodliwienia oraz samo unie-
szkodliwienie. Prace zosta³y wykonane przez 
autoryzowan¹ firmê, zgodnie z normami.

Mikrokonto dla ka¿daego podatnika

Uchwa³y XIII sesji Rady Gminy
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w  Gminie Miñsk Mazowiecki

Praca Urzêdu w okresie
œwi¹tecznym i sylwestrowym 

OSP - Janów

W okresie przedœwi¹tecznym Urz¹d Gminy 
bêdzie czynny w ograniczonym zakresie:

23 grudnia, poniedzia³ek czynny 8:00 -18:00
24 grudnia - Wigilia (wtorek) Urz¹d Gminy 
bêdzie nieczynny
31 grudnia - Sylwester (wtorek) Urz¹d Gminy 
bêdzie czynny w godzinach 8:00 - 13:00
W pozosta³e dni grudnia Urz¹d Gminy pracuje 
wed³ug normalnego rozk³adu godzin pracy.

Od 1 stycznia 2020 zmieniaj¹ siê przepisy, 
które . Ka¿dy podatnik i p³atnik 
(który bez 
wzglêdu na to, w którym urzêdzie skarbowym 
siê rozlicza i jaki rodzaj podatku op³aca, od 
2020 roku uzyska indywidualny numer ra-
chunku podatkowego do wp³at VAT, PIT, CIT 
do urzêdu skarbowego. Numer rachunku bê-
dzie mo¿na sprawdziæ na stronie Ministerstwa 
Finansów lub w urzêdzie skarbowym.
UWAGA! Tak¿e od pocz¹tku nowego roku 
zmieniony jest nr konta bankowego do wp³at za 
wywóz œmieci z terenu Gminy. Nowy numer 
podany jest ni¿ej. W wyj¹tkowych przypad-
kach pracownicy naszego Urzêdu bêd¹ s³u¿yæ 
Pañstwu pomoc¹ i udziel¹ szczegó³owych 
informacji.

nas dotycz¹
posiada nr NIP b¹dŸ PESEL), 

Op³ata za œmieci 
nowy nr konta

32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

Gmina Miñsk Mazowiecki reprezentowana 
przez Wójta Gminy Antoniego Janusza 
Piechoskiego zakoñczy³a budowê 3 odcinków 
kanalizacji sanitarnej, na których budowê 
otrzyma³a wsparcie w formie po¿yczki z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska   
i Gospodarki Wodnej w Warszawie o ³¹cznej 
kwocie 1 800 000 z³.- 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsco-
woœci Targówka (I etap)”, wsparcie w formie 
po¿yczki do 520 000 z³.- 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsco-
woœci Nowe Osiny i Osiny czêœæ po³udniowa  
(I etap)”, wsparcie w formie po¿yczki
do 540 000 z³.-

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsco-
woœci Stare Zakole - czêœæ pó³nocna i Budy 
Barcz¹ckie - czêœæ zachodnia (I etap)”,
 wsparcie  w formie po¿yczki do 740 000 z³.- 

W paŸdzierniku zakoñczono kolejny etap re-
montu budynku stra¿nicy Ochotniczej Stra¿y 
Po¿arnej  w Janowie. By³o to mo¿liwe dziêki 
dotacji, któr¹ nasza gmina pozyska³a od 
Samorz¹du Województwa Mazowieckiego. 
Dziêki tej pomocy i œrodkom w³asnym gminy 
uda³o siê wykonaæ renowacjê tynku na œcia-
nach gara¿u i remont posadzki gara¿u w bu-
dynku stra¿nicy. Wartoœæ wykonanej inwesty-
cji to  ³¹cznie 15.991,23 z³ z czego 12.400 z³ 
pochodzi³o  z dotacji Samorz¹du Wojewódz-
twa Mazowieckiego, a resztê kosztów ponios³a 
Gmina Miñsk Mazowiecki. Jak czêsto w ta-
kich sytuacjach bywa, wiele prac wykonali 
sami druhowie z OSP Janów. Dziêki ich za-
anga¿owaniu, a tak¿e wielu zaprzyjaŸnionym 
ze stra¿akami mieszkañcom Janowa, uda³o siê 
wykonaæ znacznie wiêcej prac, ni¿ przewidy-
wa³ to preliminarz. 

Uchwa³a Nr XIII.109.19 Rady Gminy z dnia 
28 listopada w sprawie zmian w bud¿ecie 
Gminy Miñsk Mazowiecki na 2019 rok
Uchwa³a Nr XIII.110.19 Rady Gminy z dnia 
28 listopada w sprawie okreœlenia zasad przyzna-
wania uczniom nagrody Wójta Gminy
Uchwa³a Nr XIII.111.19 Rady Gminy z dnia 
28 listopada w sprawie zmiany uchwa³y Nr 
VII.72.19 Rady Gminy Miñsk Mazowiecki     
z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przy-
st¹pienia do sporz¹dzenia zmiany studium 
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Miñsk Mazowiecki
Uchwa³a Nr XIII.112.19 Rady Gminy z dnia 
28 listopada w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzi-
nie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
na lata 2019-2024
Uchwa³a Nr XIII.113.19 Rady Gminy z dnia 
28 listopada w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Pro-
blemów Alkoholowych na terenie Gminy 
Miñsk Mazowiecki na 2020 rok oraz Gmin-
nego Programu Przeciwdzia³ania Narkomanii 
na terenie Gminy na 2020 rok
Uchwa³a Nr XIII.114.19 Rady Gminy z dnia 
28 listopada w sprawie wyst¹pienia z wnios-
kiem do Ministra Spraw Wewnêtrznych i Ad-
ministracji za poœrednictwem Wojewody Ma-
zowieckiego o zniesienie urzêdowej nazwy 
miejscowoœci Karolina-Kolonia
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W zastêpstwieWójta Gminy

Rados³aw Legat

Zabytkowy koœció³ pod wezwaniem œw. Antoniego z Padwy
zbudowany w latach 1898 - 1902 wed³ug projektu

architekta Stanis³awa Adamczewskiego

A  k t u a l n o œ c i

G³osZiemiMiñskiej2

Usuwanie azbestu
- dofinansowanie

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki informuje, i¿ 
realizacja zadania pod nazw¹ „Usuwanie 
azbestu i wyrobów zawieraj¹cych azbest z te-
renu Gminy Miñsk Mazowiecki - w roku 2019” 
zosta³a dofinansowana przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl.
Zgodnie z zawart¹ dnia 29.10.2019 roku umo-
w¹ na realizacjê przedmiotowego zadania  
przeznaczona zosta³a dotacja w kwocie 
6.017,00 z³. W ramach zadania wykonywane 
by³y prace zwi¹zane z usuniêciem i unie-
szkodliwieniem azbestu tj. demonta¿ p³yt az-
bestowych, odebranie i transport azbestu do 
miejsca unieszkodliwienia oraz samo unie-
szkodliwienie. Prace zosta³y wykonane przez 
autoryzowan¹ firmê, zgodnie z normami.

Mikrokonto dla ka¿daego podatnika

Uchwa³y XIII sesji Rady Gminy
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w  Gminie Miñsk Mazowiecki

Praca Urzêdu w okresie
œwi¹tecznym i sylwestrowym 

OSP - Janów

W okresie przedœwi¹tecznym Urz¹d Gminy 
bêdzie czynny w ograniczonym zakresie:

23 grudnia, poniedzia³ek czynny 8:00 -18:00
24 grudnia - Wigilia (wtorek) Urz¹d Gminy 
bêdzie nieczynny
31 grudnia - Sylwester (wtorek) Urz¹d Gminy 
bêdzie czynny w godzinach 8:00 - 13:00
W pozosta³e dni grudnia Urz¹d Gminy pracuje 
wed³ug normalnego rozk³adu godzin pracy.

Od 1 stycznia 2020 zmieniaj¹ siê przepisy, 
które . Ka¿dy podatnik i p³atnik 
(który bez 
wzglêdu na to, w którym urzêdzie skarbowym 
siê rozlicza i jaki rodzaj podatku op³aca, od 
2020 roku uzyska indywidualny numer ra-
chunku podatkowego do wp³at VAT, PIT, CIT 
do urzêdu skarbowego. Numer rachunku bê-
dzie mo¿na sprawdziæ na stronie Ministerstwa 
Finansów lub w urzêdzie skarbowym.
UWAGA! Tak¿e od pocz¹tku nowego roku 
zmieniony jest nr konta bankowego do wp³at za 
wywóz œmieci z terenu Gminy. Nowy numer 
podany jest ni¿ej. W wyj¹tkowych przypad-
kach pracownicy naszego Urzêdu bêd¹ s³u¿yæ 
Pañstwu pomoc¹ i udziel¹ szczegó³owych 
informacji.

nas dotycz¹
posiada nr NIP b¹dŸ PESEL), 

Op³ata za œmieci 
nowy nr konta

32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

Gmina Miñsk Mazowiecki reprezentowana 
przez Wójta Gminy Antoniego Janusza 
Piechoskiego zakoñczy³a budowê 3 odcinków 
kanalizacji sanitarnej, na których budowê 
otrzyma³a wsparcie w formie po¿yczki z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska   
i Gospodarki Wodnej w Warszawie o ³¹cznej 
kwocie 1 800 000 z³.- 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsco-
woœci Targówka (I etap)”, wsparcie w formie 
po¿yczki do 520 000 z³.- 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsco-
woœci Nowe Osiny i Osiny czêœæ po³udniowa  
(I etap)”, wsparcie w formie po¿yczki
do 540 000 z³.-

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsco-
woœci Stare Zakole - czêœæ pó³nocna i Budy 
Barcz¹ckie - czêœæ zachodnia (I etap)”,
 wsparcie  w formie po¿yczki do 740 000 z³.- 

W paŸdzierniku zakoñczono kolejny etap re-
montu budynku stra¿nicy Ochotniczej Stra¿y 
Po¿arnej  w Janowie. By³o to mo¿liwe dziêki 
dotacji, któr¹ nasza gmina pozyska³a od 
Samorz¹du Województwa Mazowieckiego. 
Dziêki tej pomocy i œrodkom w³asnym gminy 
uda³o siê wykonaæ renowacjê tynku na œcia-
nach gara¿u i remont posadzki gara¿u w bu-
dynku stra¿nicy. Wartoœæ wykonanej inwesty-
cji to  ³¹cznie 15.991,23 z³ z czego 12.400 z³ 
pochodzi³o  z dotacji Samorz¹du Wojewódz-
twa Mazowieckiego, a resztê kosztów ponios³a 
Gmina Miñsk Mazowiecki. Jak czêsto w ta-
kich sytuacjach bywa, wiele prac wykonali 
sami druhowie z OSP Janów. Dziêki ich za-
anga¿owaniu, a tak¿e wielu zaprzyjaŸnionym 
ze stra¿akami mieszkañcom Janowa, uda³o siê 
wykonaæ znacznie wiêcej prac, ni¿ przewidy-
wa³ to preliminarz. 

Uchwa³a Nr XIII.109.19 Rady Gminy z dnia 
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5 grudnia w sali konferencyjnej Urzêdu Gminy 
Miñsk Mazowiecki odby³a siê uroczystoœæ 50-
lecia i 60-lecie jubileuszu po¿ycia ma³¿eñ-
skiego. Zastêpca Wójta Gminy Miñsk Mazo-
wiecki Rados³aw Legat w asyœcie pani Se-
kretarz Gminy Jolanty Damasiewicz wrêczy³ 
medale Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
wraz z listami gratulacyjnymi i upominkami od 
urzêdu. Nagrodzonych zosta³o 17 par Jubilatów.

W sobotnie przedpo³udnie spotkaliœmy siê na 
Warsztatach Bo¿onarodzeniowych i Miko³aj-
kowym Turnieju Sportowym. Pierwszym 
punktem naszego spotkania by³o wykonanie 
plakatów promuj¹cych spêdzanie wolnego 
czasu bez u¿ywek. Uczestnicy wykazali siê 
du¿¹ kreatywnoœci¹ i powsta³y piêkne prace, 
które pokazywa³y co mo¿na robiæ, aby dobrze 
siê bawiæ z rodzin¹ i rówieœnikami. Nastêpnym 
punktem imprezy by³y warsztaty, na których 
przygotowywane by³y stroiki bo¿onarodze-
niowe. Równolegle trwa³ turniej sportowy. 
Najlepszymi w tenisie sto³owym okazali siê 
Marcin Zarzycki i Tomek Rad³owski, II miej-
sce zaj¹³ Piotrek Pyrzanowski z tat¹, na trzecim 
miejscu uplasowali siê Mi³osz Cudny i Staœ 
Soliwoda. W wieloboju sportowym na pier-
wszym miejscu uplasowa³ siê Piotrek Pyrza-
nowski z tat¹, drug¹ lokatê zdoby³a Zuzia 
Ostrowska z tat¹, a trzeci¹ pozycjê wywalczyli 
Szymon Wieczorek i Andrzej Ostrowski. Na-
grody dla najlepszych wrêczy³y Dyrektor Pani 
Ma³gorzata Przyborowska i Przewodnicz¹ca 
Rady Rodziców Pani Marzena Sadoch.

Przedszkolaki 
têskni¹ ju¿ za 
prawdziw¹ zim¹ 
i œniegiem! 
W minionym 
tygodniu na 
przekór pogodzie 
zrobi³y ba³wanki, 
byæ mo¿e w ten 
sposób przywo³aj¹ 
upragniony œnieg!

Uczniowie klas m³odszych w³asnorêcznie two-
rzyli zdobienia!
W grudniu odby³y siê w naszej szkole warsztaty 
rêkodzie³a dla uczniów klas m³odszych oraz dla 
przedszkolaków. Dzieci w³asnorêcznie wyko-
nywa³y zdobienia na tkaninie, z której powsta³ 
œwi¹teczny worek!Nauczyliœmy siê tak¿e jak 
mo¿na ponownie wykorzystaæ ubrania, których 
ju¿ nie nosimy oraz jak uratowaæ poplamion¹ 
bluzkê lub spodnie. Pracowaliœmy wytrwale, 
przygotowuj¹c wzór na worku. Potem wype³-
nialiœmy go specjaln¹ farb¹ do tkanin. Powsta³y 
piêkne prace, których teraz... u¿ywamy na co 
dzieñ! Dziêkujemy pani Emilce za cudowne 
pomys³y i wspania³e zajêcia!

Szko³a Podstawowa 
w Brzóze

WARSZTATY BO¯ONARODZENIOWE
I MIKO£AJKOWY TURNIEJ SPORTOWY

6 grudnia jak co roku (chyba byliœmy grze-
czni?) przyby³ do naszej szko³y Miko³aj. Jego 
wyczekiwana wizyta zawsze wywo³uje radoœæ 
zarówno u dzieci jaki i u doros³ych. Od rana 
uczniowie i nauczyciele ubrani byli w czer-
wone stroje i mieli na g³owach miko³ajowe 
czapki. Goœæ obdarowa³ nas wieloma prezen-
tami, a w podziêkowaniu za podarunki us³ysza³ 
piêknie zaœpiewane piosenki i wyrecytowane 
wierszyki. ¯al, ¿e odwiedzi nas ponownie 
dopiero za rok. Do zobaczenia! Czekamy!

Podarunki dla dostojnych goœci zosta³y 
wykonane przez „Stowarzyszenie Dzie-
ciom Radoœæ”z Ignacowa. By³y to dwa 
kubki z pami¹tkowym napisem „Z³ote 
Gody” oraz ¿yczeniami od Wójta Gminy 
Miñsk Mazowiecki. W trakcie uroczys-
toœci czas umila³a Miñska Kapela Ma³ego 
Stasia, która zagra³a swój drugi koncert 
od czasu reaktywacji zespo³u. 

z³ote
GODYGODY

Irena i Boles³aw Zagórscy - Maliszew

Jadwiga i Zygmunt Zagañczyk - Stojad³a

Jadwiga i Jerzy Wocial - Niedzia³ka Druga

Ma³gorzata i W³adys³aw S³odownik - Stojad³a

Janina i Andrzej Popowscy - Budy Barcz¹ckie

Janina i Zygmunt Nalazek - Osiny

Emilia i Andrzej Koz³owscy - Targówka

Danuta i Eugeniusz Kowalscy - D³u¿ka

Danuta i Wac³aw Barañscy - Targówka

Janina i Wac³aw Dró¿d¿ - Arynów

Maria i Stefan Dudek - Gliniak

Krystyna i Kazimierz Roñda - Nowe Osiny

Janina i Karol Ga³¹zka - Nowe Osiny 

Anna i Tadeusz Glinka - D³u¿ka

Michalina i W³adys³aw Izdebscy - Chmielew

Alicja i Aleksander Jankowscy - Targówka

Zofia i Jan Kowalczyk - Brzóze

Lista
Dostojnych
Laureatów

Jubileusz 60-lecia po¿ycia 
ma³¿eñskiego obchodzili Pañstwo

 Waleria i Stanis³aw Bartniccy
 z Józefowa

Wszystkim parom raz jeszcze 
sk³adamy najlepsze ¿yczenia 

oraz gratulacje
z okazji tak wspania³ej rocznicy

W I E Œ C I Z O D D Z I A £ U P R Z E D S Z K O L N E G O

Dziêkujemy Gminnej Komisji 
Rozwi¹zywania Problemów 

Alkoholowych za wsparcie oraz 
Przewodnicz¹cej Rady Rodziców 

Pani Marzenie Sadoch za organizacjê 
tej radosnej imprezy.

Wizyta d³ugo oczekiwanego goœcia SP  - Janów

WARSZTATY
RÊKODZIELNICZE 

SP Marianka
Autor: Jolanta Rokita

WARSZTATY
RÊKODZIELNICZE 

SP Marianka

Szanowni Pañstwo, 
W zwi¹zku ze zmianami przepisów powszechnie obowi¹zuj¹cych, zaistnia³a koniecznoœæ zmiany zapisów statutu so³ectw Gminy Miñsk 
Mazowiecki. Komisja Statutowa Rady przedstawi³a projekt nowych statutów, które podlegaj¹ konsultacjom z mieszkañcami.
Uprawnieni do udzia³u w ankiecie s¹ pe³noletni mieszkañcy so³ectw.
Projekt statutów so³ectw jest dostêpny na stronie internetowej gminy lub w Biurze Rady Gminy, pokój 104.
Wype³nione formularze ankiet nale¿y sk³adaæ osobiœcie, albo za poœrednictwem poczty na adres: ul. J. Che³moñskiego 14, 05-300 Miñsk 
Mazowiecki lub drog¹ elektroniczn¹ na adres gmina@minskmazowiecki.pl do dnia 13 stycznia 2020 r. w³¹cznie.
Wyniki konsultacji zostan¹ podane do publicznej wiadomoœci poprzez ich opublikowanie na stronie internetowej Gminy, w biuletynie G³os Ziemi 
Miñskiej i na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy Miñsk Mazowiecki.

ANKIETA

 1. Czy jest Pan/Pani za przyjêciem przez Radê Gminy nowych statutów so³ectw o treœci zaproponowanej przez Komisjê Statutow¹

 a) Tak
 b) Nie

 2. Jakie uwagi ma Pan/Pani do przedstawionego projektu statutu so³ectw?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
Jestem mieszkañcem (nazwa so³ectwa)…………………………………..

Dziêkujemy za udzia³ w ankiecie 

Za³¹cznik do Zarz¹dzenia nr 83 Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki z dnia  12 grudnia 2019 r.
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G³osZiemiMiñskiej 7

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

szatnia szkolna 
po ca³kowitym remoncie

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

     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

Ministerstwo Œrodowiska, chc¹c poprawiæ efektywnoœæ segregacji od-
padów komunalnych, wyda³o rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³o-
wego 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 
zielonego trafi szk³o, do ¿ó³tego  metale, tworzywa sztuczne oraz odpa-
dy opakowaniowe wielomateria³owe, a do br¹zowego odpady ulegaj¹-
ce biodegradacji np. resztki jedzenia. Rozporz¹dzenie na³o¿y³o równie¿ 
obowi¹zek oznakowania odpowiednim kolorem pojemników. W no-
wych regulacjach pojemnik na papier powinien byæ koloru nie-
bieskiego, opisany „Papier”, pojemnik na szk³o  koloru zielonego z na-
pisem „Szk³o”, pojemnik na odpady z metali, tworzyw sztucznych oraz 
opakowañ wielo-materia³owych  w kolorze ¿ó³tym z napisem „Metale  
i tworzywa sztuczne”, 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. Przemys³owej 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 pochodz¹ce z pielê-
gnacji 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 wy-
niku wycinki drzew. Odpady zielone nie mog¹ zawieraæ: zanie-
czyszczeñ natury nieorganicznej (ziemia, kamienie), resztek jedze-
niowych pochodzenia zwierzêcego, pozosta³oœci po spaleniu, odpadów 
budowlanych z remontów stanowi¹ce odpady komunalne - powsta³e w 
wyniku prowadzenia robót budowlanych nie wymagaj¹cych pozwo-
lenia 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

ZMIANY W ZASADACH PRZYZNAWANIA ZNI¯KI  W OP£ACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wzór formularza oceny znajduje siê na
www.minskmazowiecki.pl/60,usuwanie-
azbestu w plikach do pobrania.

Wzór informacji znajduje siê na
www.minskmazowiecki.pl/60,usuwanie-
azbestu w plikach do pobrania.

2. wype³niania i sk³adania corocznie do 31 
stycznia ,,Informacji o wyrobach zawie-
raj¹cych azbest" dla ka¿dego obiektu z osob-
na. obowi¹zek informowania organu w³aœ-
ciwego o iloœci i miejscach wystêpowania 
wynika z zapisów art.162 ust. 3 i 4 ustawy 
Prawo ochrony œrodowiska. Informacjê spo-
rz¹dza wykorzystuj¹cy wyroby zawieraj¹ce 
azbest w 2 egzemplarzach - jeden egzemplarz 
przedk³ada siê w formie pisemnej do w³aœ-
ciwego urzêdu, drugi pozostaje przy doku-
mentacji obiektu/instalacji.

Osoby fizyczne niebêd¹ce przedsiêbiorc¹:
Organ w³aœciwy do przyjêcia informacji: 
wójt, burmistrz lub prezydent miasta w³aœciwy 
ze  wzglêdu na lokalizacjê wyrobu.
Pozosta³e podmioty wykorzystuj¹ce wyroby 
zawieraj¹ce azbest:
- osoby fizyczne prowadz¹ce dzia³alnoœæ 
gospodarcz¹ (posiadaj¹ce numer REGON)
- osoby prawne: np. spó³ki z o.o., spó³ki 
akcyjne, przedsiêbiorstwa pañstwowe, spó³-
dzielnie mieszkaniowe, samodzielne publicz-
ne zak³ady opieki zdrowotnej, wy¿sze uczel-
nie, fundacje, stowarzyszenia rejestrowe, 
zwi¹zki zawodowe, parafie, jednostki samo-
rz¹du terytorialnego (obiekty typu œwietlice 
wiejskie, budynki komunalne, przystanki 
autobusowe itp.), spó³ki jawne, partnerskie, 
komandytowe, komandytowo-akcyjne, 
wspól-noty mieszkaniowe.
Organ w³aœciwy do przyjêcia informacji: 
marsza³ek województwa.

Mo¿na uzyskaæ dofinansowanie na usuwanie 
wyrobów zawieraj¹cych azbest ze swojej nie-
ruchomoœci. Gmina Miñsk Mazowiecki dofi-
nansowuje takie dzia³ania na swoim terenie.
Wszelkie informacje w tym zakresie mo¿na 
znaleŸæ na stronie: 
www.minskmazowiecki.pl/60,usuwanie-
azbestu oraz u pracownika w pokoju nr 10. 
Natomiast na nowe pokrycie dachowe nale¿y 
zabezpieczyæ odpowiedni¹ kwotê z w³asnych 
zasobów finansowych.

Gdzie nale¿y sk³adaæ informacjê?

Czy mo¿na liczyæ na wsparcie finansowe?

Dlaczego azbest jest szkodliwy?

Jakie s¹ obowi¹zki osób korzystaj¹cych       
z wyrobów z azbestem?

Ka¿da p³yta azbestowo-cementowa zawiera 
do 13% rakotwórczego azbestu. P³yta w stanie 
nienaruszonym jest w miarê bezpieczna, ale 
gdy ulegnie uszkodzeniu b¹dŸ gdy jest nie-
w³aœciwie eksploatowana lub niefachowo usu-
wana  zaczyna byæ bardzo groŸna. W³ókna az-
bestu, cieñsze od ludzkiego w³osa, zaczynaj¹ 
pêkaæ, tworz¹c ostre ig³y, które z powietrzem 
przedostaj¹ siê do p³uc i nie mog¹ byæ ju¿ 
stamt¹d w ¿aden sposób usuniête. Prowadzi to 
do wielu chorób, pojawiaj¹cych siê po wielu 
latach pozornego zdrowia: raka p³uc i oskrzeli, 
pylicy azbestowej, miêdzyb³oniaka op³ucnej 
lub otrzewnej.

Najwa¿niejsza jest inwentaryzacja wyrobów 
zawieraj¹cych azbest. Przedsiêbiorca (w tym 
osoba prawna, osoba fizyczna prowadz¹ca 
dzia³alnoœæ gospodarcz¹, jednostka samorz¹-
du terytorialnego) i osoba fizyczna niebêd¹ca 
przedsiêbiorc¹ jest zobowi¹zana do:
1. okresowego sporz¹dzania ,,Oceny stanu i mo-
¿liwoœæ bezpiecznego u¿ytkowania wyrobów 
zawieraj¹cych azbest" i przechowywania jej 
³¹cznie z dokumentacj¹ miejsca, obiektu, 
urz¹dzenia i instalacji zawieraj¹cej azbest lub 
w ksi¹¿ce obiektu budowlanego (jeœli jest 
prowadzona). Ocena mo¿e byæ wykonana 
przez w³aœciciela/zarz¹dcê samodzielnie.

ZASADY POSTÊPOWANIA
Z  AZBESTEM

Przypominamy, ¿e wyroby 
zawieraj¹ce azbest musz¹ 
byæ usuniête do roku 2032! 

Jak odbywa siê usuwanie odpadów azbes-
towych?

Jak sprawdziæ, czy firma w³aœciwie wywi¹-
za³a siê z zadania?

Nie mo¿na usuwaæ odpadów azbestowych 
samodzielnie. Usuwaniem tych wyrobów zaj-
muj¹ siê wyspecjalizowane firmy, które prze-
sz³y odpowiednie szkolenie. U¿ywaj¹ specjal-
nego sprzêtu, odzie¿y oraz wykonuj¹ prace z 
zastosowaniem w³aœciwych procedur. Usuniête 
odpady wywo¿one s¹ na uprawnione sk³ado-
wisko odpadów w zawieraj¹cych azbest.

Jeœli firma zakoñczy³a ju¿ demonta¿ wyrobów 
zawieraj¹cych azbest, nale¿y sprawdziæ czy 
usuniêto pozosta³oœci py³u azbestowego, 
uprz¹tniêto teren, a wszystkie odpady zawie-
raj¹ce azbest, wywieziono z nieruchomoœci. Od 
wykonawcy prac nale¿y wymagaæ pisemnego 
oœwiadczenia o prawid³owym ich wykonaniu. 
Oœwiadczenie to nale¿y przechowywaæ przez 
co najmniej 5 lat, wraz z inn¹ dokumentacj¹ 
budynku, budowli, instalacji, urz¹dzenia oraz 
terenu.
KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIÊ: 
Wywo¿enia wyrobów zawieraj¹cych azbest do 
lasu! Odsprzedawania zdemontowanych p³yt. 
S¹ one niebezpiecznym odpadem i zakazane 
jest ich powtórne u¿ycie!

Realizuj¹c obowi¹zek edukacyjny z zakresu 
ochrony œrodowiska Wójt Gminy przypomina, 
¿e od dnia 1 lipca ub.r. na terenie naszej gminy 
zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ uchwa³¹ antysmogow¹ 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego w pie-
cach nie wolno spalaæ:

- mu³ów i flotokoncentratów wêglowych oraz 
mieszanek produkowanych z ich wykorzys-
taniem,
- wêgla brunatnego oraz paliw sta³ych produ-
kowanych z wykorzystaniem tego wêgla,
- wêgla kamiennego w postaci sypkiej o uziar-
nieniu 0-3 mm,
- paliw zawieraj¹cych biomasê o wilgotnoœci 
w stanie roboczym powy¿ej 20 proc. (np. mo-
krego drewna).

Ponadto nie mo¿na paliæ w piecu:
- plastikowymi torbami i butelkami,
- ubraniami,
- opadami z gumy,
- bateriami,
- p³ytami wiórowymi.

Je¿eli Pañstwa domy ogrzewane s¹ za pomoc¹ 
kot³a na paliwo sta³e zaleca siê palenie w nim:

- wêglem kamiennym gruboziarnistym,
- ekogroszkiem,
- peletem,
- brykietem,
- biomas¹ drzewn¹,
- drewnem sezonowanym.

PALENIE W PIECU

Terminy wymiany kot³ów i pieców w woj. Mazowieckim:

• do 1 stycznia 2023 mieszkañcy województwa 
mazowieckiego bêd¹ musieli pozbyæ siê kot³ów 
niespe³niaj¹cych wymogów emisyjnych ¿adnej z klas 
normy PN-EN 303-5:2012 oraz pieców i kominków 
niespe³niaj¹cych kryteriów emisji ekoprojektu.
• do 1 stycznia 2028 nie bêdzie ju¿ mo¿na u¿ytkowaæ 
kot³ów spe³niaj¹cych wymogi emisyjne klas 3 i 4 ww. 
normy.
• kot³y 5 klasy wg ww. normy mo¿na u¿ywaæ do koñca 
ich ¿ywotnoœci.



E k o l o g i a w g m i n i e
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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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szatnia szkolna 
po ca³kowitym remoncie

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

     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

Ministerstwo Œrodowiska, chc¹c poprawiæ efektywnoœæ segregacji od-
padów komunalnych, wyda³o rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³o-
wego 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 
zielonego trafi szk³o, do ¿ó³tego  metale, tworzywa sztuczne oraz odpa-
dy opakowaniowe wielomateria³owe, a do br¹zowego odpady ulegaj¹-
ce biodegradacji np. resztki jedzenia. Rozporz¹dzenie na³o¿y³o równie¿ 
obowi¹zek oznakowania odpowiednim kolorem pojemników. W no-
wych regulacjach pojemnik na papier powinien byæ koloru nie-
bieskiego, opisany „Papier”, pojemnik na szk³o  koloru zielonego z na-
pisem „Szk³o”, pojemnik na odpady z metali, tworzyw sztucznych oraz 
opakowañ wielo-materia³owych  w kolorze ¿ó³tym z napisem „Metale  
i tworzywa sztuczne”, 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. Przemys³owej 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 pochodz¹ce z pielê-
gnacji 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 wy-
niku wycinki drzew. Odpady zielone nie mog¹ zawieraæ: zanie-
czyszczeñ natury nieorganicznej (ziemia, kamienie), resztek jedze-
niowych pochodzenia zwierzêcego, pozosta³oœci po spaleniu, odpadów 
budowlanych z remontów stanowi¹ce odpady komunalne - powsta³e w 
wyniku prowadzenia robót budowlanych nie wymagaj¹cych pozwo-
lenia 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

ZMIANY W ZASADACH PRZYZNAWANIA ZNI¯KI  W OP£ACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wzór formularza oceny znajduje siê na
www.minskmazowiecki.pl/60,usuwanie-
azbestu w plikach do pobrania.

Wzór informacji znajduje siê na
www.minskmazowiecki.pl/60,usuwanie-
azbestu w plikach do pobrania.

2. wype³niania i sk³adania corocznie do 31 
stycznia ,,Informacji o wyrobach zawie-
raj¹cych azbest" dla ka¿dego obiektu z osob-
na. obowi¹zek informowania organu w³aœ-
ciwego o iloœci i miejscach wystêpowania 
wynika z zapisów art.162 ust. 3 i 4 ustawy 
Prawo ochrony œrodowiska. Informacjê spo-
rz¹dza wykorzystuj¹cy wyroby zawieraj¹ce 
azbest w 2 egzemplarzach - jeden egzemplarz 
przedk³ada siê w formie pisemnej do w³aœ-
ciwego urzêdu, drugi pozostaje przy doku-
mentacji obiektu/instalacji.

Osoby fizyczne niebêd¹ce przedsiêbiorc¹:
Organ w³aœciwy do przyjêcia informacji: 
wójt, burmistrz lub prezydent miasta w³aœciwy 
ze  wzglêdu na lokalizacjê wyrobu.
Pozosta³e podmioty wykorzystuj¹ce wyroby 
zawieraj¹ce azbest:
- osoby fizyczne prowadz¹ce dzia³alnoœæ 
gospodarcz¹ (posiadaj¹ce numer REGON)
- osoby prawne: np. spó³ki z o.o., spó³ki 
akcyjne, przedsiêbiorstwa pañstwowe, spó³-
dzielnie mieszkaniowe, samodzielne publicz-
ne zak³ady opieki zdrowotnej, wy¿sze uczel-
nie, fundacje, stowarzyszenia rejestrowe, 
zwi¹zki zawodowe, parafie, jednostki samo-
rz¹du terytorialnego (obiekty typu œwietlice 
wiejskie, budynki komunalne, przystanki 
autobusowe itp.), spó³ki jawne, partnerskie, 
komandytowe, komandytowo-akcyjne, 
wspól-noty mieszkaniowe.
Organ w³aœciwy do przyjêcia informacji: 
marsza³ek województwa.

Mo¿na uzyskaæ dofinansowanie na usuwanie 
wyrobów zawieraj¹cych azbest ze swojej nie-
ruchomoœci. Gmina Miñsk Mazowiecki dofi-
nansowuje takie dzia³ania na swoim terenie.
Wszelkie informacje w tym zakresie mo¿na 
znaleŸæ na stronie: 
www.minskmazowiecki.pl/60,usuwanie-
azbestu oraz u pracownika w pokoju nr 10. 
Natomiast na nowe pokrycie dachowe nale¿y 
zabezpieczyæ odpowiedni¹ kwotê z w³asnych 
zasobów finansowych.

Gdzie nale¿y sk³adaæ informacjê?

Czy mo¿na liczyæ na wsparcie finansowe?

Dlaczego azbest jest szkodliwy?

Jakie s¹ obowi¹zki osób korzystaj¹cych       
z wyrobów z azbestem?

Ka¿da p³yta azbestowo-cementowa zawiera 
do 13% rakotwórczego azbestu. P³yta w stanie 
nienaruszonym jest w miarê bezpieczna, ale 
gdy ulegnie uszkodzeniu b¹dŸ gdy jest nie-
w³aœciwie eksploatowana lub niefachowo usu-
wana  zaczyna byæ bardzo groŸna. W³ókna az-
bestu, cieñsze od ludzkiego w³osa, zaczynaj¹ 
pêkaæ, tworz¹c ostre ig³y, które z powietrzem 
przedostaj¹ siê do p³uc i nie mog¹ byæ ju¿ 
stamt¹d w ¿aden sposób usuniête. Prowadzi to 
do wielu chorób, pojawiaj¹cych siê po wielu 
latach pozornego zdrowia: raka p³uc i oskrzeli, 
pylicy azbestowej, miêdzyb³oniaka op³ucnej 
lub otrzewnej.

Najwa¿niejsza jest inwentaryzacja wyrobów 
zawieraj¹cych azbest. Przedsiêbiorca (w tym 
osoba prawna, osoba fizyczna prowadz¹ca 
dzia³alnoœæ gospodarcz¹, jednostka samorz¹-
du terytorialnego) i osoba fizyczna niebêd¹ca 
przedsiêbiorc¹ jest zobowi¹zana do:
1. okresowego sporz¹dzania ,,Oceny stanu i mo-
¿liwoœæ bezpiecznego u¿ytkowania wyrobów 
zawieraj¹cych azbest" i przechowywania jej 
³¹cznie z dokumentacj¹ miejsca, obiektu, 
urz¹dzenia i instalacji zawieraj¹cej azbest lub 
w ksi¹¿ce obiektu budowlanego (jeœli jest 
prowadzona). Ocena mo¿e byæ wykonana 
przez w³aœciciela/zarz¹dcê samodzielnie.

ZASADY POSTÊPOWANIA
Z  AZBESTEM

Przypominamy, ¿e wyroby 
zawieraj¹ce azbest musz¹ 
byæ usuniête do roku 2032! 

Jak odbywa siê usuwanie odpadów azbes-
towych?

Jak sprawdziæ, czy firma w³aœciwie wywi¹-
za³a siê z zadania?

Nie mo¿na usuwaæ odpadów azbestowych 
samodzielnie. Usuwaniem tych wyrobów zaj-
muj¹ siê wyspecjalizowane firmy, które prze-
sz³y odpowiednie szkolenie. U¿ywaj¹ specjal-
nego sprzêtu, odzie¿y oraz wykonuj¹ prace z 
zastosowaniem w³aœciwych procedur. Usuniête 
odpady wywo¿one s¹ na uprawnione sk³ado-
wisko odpadów w zawieraj¹cych azbest.

Jeœli firma zakoñczy³a ju¿ demonta¿ wyrobów 
zawieraj¹cych azbest, nale¿y sprawdziæ czy 
usuniêto pozosta³oœci py³u azbestowego, 
uprz¹tniêto teren, a wszystkie odpady zawie-
raj¹ce azbest, wywieziono z nieruchomoœci. Od 
wykonawcy prac nale¿y wymagaæ pisemnego 
oœwiadczenia o prawid³owym ich wykonaniu. 
Oœwiadczenie to nale¿y przechowywaæ przez 
co najmniej 5 lat, wraz z inn¹ dokumentacj¹ 
budynku, budowli, instalacji, urz¹dzenia oraz 
terenu.
KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIÊ: 
Wywo¿enia wyrobów zawieraj¹cych azbest do 
lasu! Odsprzedawania zdemontowanych p³yt. 
S¹ one niebezpiecznym odpadem i zakazane 
jest ich powtórne u¿ycie!

Realizuj¹c obowi¹zek edukacyjny z zakresu 
ochrony œrodowiska Wójt Gminy przypomina, 
¿e od dnia 1 lipca ub.r. na terenie naszej gminy 
zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ uchwa³¹ antysmogow¹ 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego w pie-
cach nie wolno spalaæ:

- mu³ów i flotokoncentratów wêglowych oraz 
mieszanek produkowanych z ich wykorzys-
taniem,
- wêgla brunatnego oraz paliw sta³ych produ-
kowanych z wykorzystaniem tego wêgla,
- wêgla kamiennego w postaci sypkiej o uziar-
nieniu 0-3 mm,
- paliw zawieraj¹cych biomasê o wilgotnoœci 
w stanie roboczym powy¿ej 20 proc. (np. mo-
krego drewna).

Ponadto nie mo¿na paliæ w piecu:
- plastikowymi torbami i butelkami,
- ubraniami,
- opadami z gumy,
- bateriami,
- p³ytami wiórowymi.

Je¿eli Pañstwa domy ogrzewane s¹ za pomoc¹ 
kot³a na paliwo sta³e zaleca siê palenie w nim:

- wêglem kamiennym gruboziarnistym,
- ekogroszkiem,
- peletem,
- brykietem,
- biomas¹ drzewn¹,
- drewnem sezonowanym.

PALENIE W PIECU

Terminy wymiany kot³ów i pieców w woj. Mazowieckim:

• do 1 stycznia 2023 mieszkañcy województwa 
mazowieckiego bêd¹ musieli pozbyæ siê kot³ów 
niespe³niaj¹cych wymogów emisyjnych ¿adnej z klas 
normy PN-EN 303-5:2012 oraz pieców i kominków 
niespe³niaj¹cych kryteriów emisji ekoprojektu.
• do 1 stycznia 2028 nie bêdzie ju¿ mo¿na u¿ytkowaæ 
kot³ów spe³niaj¹cych wymogi emisyjne klas 3 i 4 ww. 
normy.
• kot³y 5 klasy wg ww. normy mo¿na u¿ywaæ do koñca 
ich ¿ywotnoœci.
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W i e œ c i z n a s z e j g m i n y

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 mar-
ca 2019 r. zawiadamiam o PONOWNYM wy³o¿eniu do publicznego 
wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla Gminy Miñsk Mazowiecki obejmuj¹cego Etap „A8"  
tereny po³o¿one w miejscowoœci Targówka, wraz z prognoz¹ oddzia-
³ywania na œrodowisko, w dniach od 27 grudnia 2019 r. do 22 stycznia 
2020 r. w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñ-
skiego 14, pokój nr 11 (parter), w godz. pracy urzêdu. Projekt miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognoz¹ oddzia-
³ywania na œrodowisko w trakcie wy³o¿enia do publicznego wgl¹du 
bêdzie równie¿ dostêpny w wersji elektronicznej na stronie internetowej 
http://www.bip.minskmazowiecki.pl/ w zak³adce zagospodarowanie 
przestrzenne.
Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie planu miejscowego 
rozwi¹zaniami odbêdzie siê w dniu 13 stycznia 2020 r. w siedzibie 
Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14, pokój nr 110 
(I piêtro, sala konferencyjna)  o godz. 18.00.
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 nie-
ruchomoœci, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 7 lutego 2020 r. Jako wniesione na piœmie uznaje siê równie¿ 
uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym pod-
pisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa¿nego kwalifi-
kowanego certyfikatu
Jednoczeœnie informujê, ¿e zgodnie z art. 30 , art. 39, art. 46 pkt 1 oraz 
art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu in-
formacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochro-
nie œrodowiska 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 œrodo-
wisko. 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 œrodo-
wiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko, nale¿y wnosiæ do 
Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 7 lutego 2020 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 dys-
kusji publicznej, albo w za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej 
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.:

O B W I E S Z C Z E N I E
o PONOWNYMwy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla Gminy Miñsk Mazowiecki obejmuj¹cego  Etap A8  tereny po³o¿one w miejscowoœci Targówka

wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko.

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”.

Przeznaczone jest dla osób pozbawionych dochodów       
i osób o najni¿szych dochodach, które pozwalaj¹ 
jedynie na zaspokojenie podstawowych kwestii 
¿yciowych.

Mieszkania s¹ wyposa¿one w podstawowe elementy 
(zamontowane elementy sanitarne), mog¹ byæ o obni¿o-
nym standardzie. Mog¹ siê znajdowaæ na obrze¿ach danej 
miejscowoœci. Budynki gospodarcze znajduj¹ siê poza 
budynkiem mieszkalnym (brak piwnicy)

Stawki za najem mieszkañ i lokali wchodz¹cych w sk³ad 
zasobu gminy ustalane s¹ przez radê gminy. S¹ ni¿sze ni¿ 
op³aty za mieszkanie komunalne.

Przeznaczone: 
Dla osób nie posiadaj¹cych w³asnoœci prywatnej 
(mieszkania, domu) 
Dla osób posiadaj¹cych sta³y dochód, którego wysokoœæ 
gwarantuje op³acenie czynszu, ale jest zbyt niska, ¿eby wy-
naj¹æ mieszkanie na wolnym rynku lub kupiæ nieruchomoœæ 
(brak zdolnoœci kredytowej). 

Nowobudowane mieszkania wyposa¿one s¹ w takie same 
udogodnienia jak mieszkania, które s¹ dostêpne na rynku 
komercyjnym

Stawki za najem mieszkañ i lokali wchodz¹cych w sk³ad 
zasobu gminy ustalane s¹ przez radê gminy.

Zgodnie z uchwa³¹ podjêt¹ przez Radê Gminy o lokale mog¹ ubiegaæ siê przede wszystkim mieszkañcy gminy, poprzez z³o¿enie stosownego wniosku 
oraz dostarczenie wskazanych dokumentów. Nabór wniosków og³asza Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki. Rozpatrzeniem wniosków zajmuje siê komisja 
mieszkaniowa na podstawie regulaminu w sprawie zasad wynajmowania lokali, mieszkañ wchodz¹cych w sk³ad zasobu mieszkaniowego Gminy Miñsk 
Mazowiecki. 

MIESZKANIE KOMUNALNE MIESZKANIE SOCJALNE

sytuacja 
¿yciowa

standard
oraz

wyposa¿enie

op³aty

Zadaniem ustawowym gminy  jest zapewnienie lokali komunalnych 
i socjalnych mieszkañcom, którzy nie s¹ w stanie sami zaspokoiæ 
potrzeb mieszkaniowych. Dotyczy to osób starszych, chorych, 
niepe³nosprawnych, albo osób o niskich dochodach, którzy sami 
nie s¹ w stanie wynaj¹æ mieszkania na wolnym rynku lub go kupiæ. 
Gmina Miñsk Mazowiecki jest gmin¹ wiejsk¹. Dlatego nie ma zbyt 
du¿ego zasobu lokali komunalnych i socjalnych. W zwi¹zku z tym 
Rada Gminy poprzedniej kadencji podjê³a decyzjê o budowie mieszkañ 
dla najbardziej potrzebuj¹cych mieszkañców. Pod koniec 2017 roku 
zakoñczono budowê budynku gminnego z lokalami socjalnymi dla 
28 rodzin. Do tej pory Wójt og³osi³ 3 nabory na przydzia³ lokalu. 
Nie wszyscy chêtni lokal otrzymali, czêsto z powodu niezrozumienia 
czym ró¿ni siê lokal socjalny od komunalnego i dla kogo s¹ one 
przeznaczone. Gmina obecnie nie posiada wolnych, nadaj¹cych siê 
do zamieszkania lokali komunalnych.
Poni¿ej przedstawiamy tabelê pokazuj¹c¹ ró¿nicê miêdzy lokalem 
socjalnym i komunalnym.

CZYM RÓ¯NI SIÊ 
MIESZKANIE KOMUNALNE 
OD MIESZKANIA SOCJALNEGO?

CZYM RÓ¯NI SIÊ 
MIESZKANIE KOMUNALNE 
OD MIESZKANIA SOCJALNEGO?

„Przemoc wobec starszych. Nie b¹dŸ biernym widzem” to has³o kampanii spo³ecz-nej 
realizowanej przez Fundacjê Projekt Starsi i wspó³ finansowanej ze œrodków m.st. 
Warszawy. Kampania adresowana jest do œwiadków, a jej celem jest zwrócenie uwagi 
na problem przemocy wobec osób starszych i zmotywowanie œwiadków do 
reagowania oraz przekazanie informacji, jakie zachowania wobec starszych s¹ 
kwalifikowane jako przemoc. Wraz z wiekiem ludzie starsi staj¹ siê coraz mniej 
sprawni i samodzielni, a tym samym bardziej zale¿ni od innych. Staroœæ to równie¿ 
wiêksza œwiadomoœæ zbli¿aj¹cego siê koñca ¿ycia i zwi¹zany z tym lêk, koniecznoœæ 
dostosowania siê do przemian spo³ecznych, cywilizacyjnych i kulturowych, to tak¿e 
utrata bliskich i utrata poczucia bycia osob¹ u¿yteczn¹ i potrzebn¹. Te czynniki 
obni¿aj¹ zdolnoœæ osób starszych do obrony samych siebie, przez co staj¹ siê grup¹ 
szczególnie nara¿on¹ na przemoc, niejednokrotnie ze strony najbli¿szych lub 
opiekunów. Rzadko te¿ szukaj¹ pomocy. To w³aœnie relacje rodzinnes¹ jednym z po-
wodów, dla których tak siê dzieje. Uczucie wstydu, lêk i strach przed sprawc¹, który 
nierzadko jest jedynym opiekunem, poczucie winy p³yn¹ce z przekonania, ¿e siê 
zas³u¿y³o na z³e traktowanie oraz obawa przed umieszczeniem w oœrodku opieki, 
sprawiaj¹, ¿e prze¿ywaj¹ swój ból i cierpienie w milczeniu.

przemoc wobec starszych...
... nie b¹dŸ biernym widzem

Jeœli potrzebujesz pomocy dla siebie lub kogoœ bliskiego, zadzwoñ! Pomoc jest bezp³atna. 537 375 505
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W i e œ c i z n a s z e j g m i n y

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 mar-
ca 2019 r. zawiadamiam o PONOWNYM wy³o¿eniu do publicznego 
wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla Gminy Miñsk Mazowiecki obejmuj¹cego Etap „A8"  
tereny po³o¿one w miejscowoœci Targówka, wraz z prognoz¹ oddzia-
³ywania na œrodowisko, w dniach od 27 grudnia 2019 r. do 22 stycznia 
2020 r. w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñ-
skiego 14, pokój nr 11 (parter), w godz. pracy urzêdu. Projekt miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognoz¹ oddzia-
³ywania na œrodowisko w trakcie wy³o¿enia do publicznego wgl¹du 
bêdzie równie¿ dostêpny w wersji elektronicznej na stronie internetowej 
http://www.bip.minskmazowiecki.pl/ w zak³adce zagospodarowanie 
przestrzenne.
Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie planu miejscowego 
rozwi¹zaniami odbêdzie siê w dniu 13 stycznia 2020 r. w siedzibie 
Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14, pokój nr 110 
(I piêtro, sala konferencyjna)  o godz. 18.00.
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 nie-
ruchomoœci, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 7 lutego 2020 r. Jako wniesione na piœmie uznaje siê równie¿ 
uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym pod-
pisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa¿nego kwalifi-
kowanego certyfikatu
Jednoczeœnie informujê, ¿e zgodnie z art. 30 , art. 39, art. 46 pkt 1 oraz 
art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu in-
formacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochro-
nie œrodowiska 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 œrodo-
wisko. 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 œrodo-
wiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko, nale¿y wnosiæ do 
Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 7 lutego 2020 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 dys-
kusji publicznej, albo w za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej 
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.:

O B W I E S Z C Z E N I E
o PONOWNYMwy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla Gminy Miñsk Mazowiecki obejmuj¹cego  Etap A8  tereny po³o¿one w miejscowoœci Targówka

wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko.

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”.

Przeznaczone jest dla osób pozbawionych dochodów       
i osób o najni¿szych dochodach, które pozwalaj¹ 
jedynie na zaspokojenie podstawowych kwestii 
¿yciowych.

Mieszkania s¹ wyposa¿one w podstawowe elementy 
(zamontowane elementy sanitarne), mog¹ byæ o obni¿o-
nym standardzie. Mog¹ siê znajdowaæ na obrze¿ach danej 
miejscowoœci. Budynki gospodarcze znajduj¹ siê poza 
budynkiem mieszkalnym (brak piwnicy)

Stawki za najem mieszkañ i lokali wchodz¹cych w sk³ad 
zasobu gminy ustalane s¹ przez radê gminy. S¹ ni¿sze ni¿ 
op³aty za mieszkanie komunalne.

Przeznaczone: 
Dla osób nie posiadaj¹cych w³asnoœci prywatnej 
(mieszkania, domu) 
Dla osób posiadaj¹cych sta³y dochód, którego wysokoœæ 
gwarantuje op³acenie czynszu, ale jest zbyt niska, ¿eby wy-
naj¹æ mieszkanie na wolnym rynku lub kupiæ nieruchomoœæ 
(brak zdolnoœci kredytowej). 

Nowobudowane mieszkania wyposa¿one s¹ w takie same 
udogodnienia jak mieszkania, które s¹ dostêpne na rynku 
komercyjnym

Stawki za najem mieszkañ i lokali wchodz¹cych w sk³ad 
zasobu gminy ustalane s¹ przez radê gminy.

Zgodnie z uchwa³¹ podjêt¹ przez Radê Gminy o lokale mog¹ ubiegaæ siê przede wszystkim mieszkañcy gminy, poprzez z³o¿enie stosownego wniosku 
oraz dostarczenie wskazanych dokumentów. Nabór wniosków og³asza Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki. Rozpatrzeniem wniosków zajmuje siê komisja 
mieszkaniowa na podstawie regulaminu w sprawie zasad wynajmowania lokali, mieszkañ wchodz¹cych w sk³ad zasobu mieszkaniowego Gminy Miñsk 
Mazowiecki. 

MIESZKANIE KOMUNALNE MIESZKANIE SOCJALNE

sytuacja 
¿yciowa

standard
oraz

wyposa¿enie

op³aty

Zadaniem ustawowym gminy  jest zapewnienie lokali komunalnych 
i socjalnych mieszkañcom, którzy nie s¹ w stanie sami zaspokoiæ 
potrzeb mieszkaniowych. Dotyczy to osób starszych, chorych, 
niepe³nosprawnych, albo osób o niskich dochodach, którzy sami 
nie s¹ w stanie wynaj¹æ mieszkania na wolnym rynku lub go kupiæ. 
Gmina Miñsk Mazowiecki jest gmin¹ wiejsk¹. Dlatego nie ma zbyt 
du¿ego zasobu lokali komunalnych i socjalnych. W zwi¹zku z tym 
Rada Gminy poprzedniej kadencji podjê³a decyzjê o budowie mieszkañ 
dla najbardziej potrzebuj¹cych mieszkañców. Pod koniec 2017 roku 
zakoñczono budowê budynku gminnego z lokalami socjalnymi dla 
28 rodzin. Do tej pory Wójt og³osi³ 3 nabory na przydzia³ lokalu. 
Nie wszyscy chêtni lokal otrzymali, czêsto z powodu niezrozumienia 
czym ró¿ni siê lokal socjalny od komunalnego i dla kogo s¹ one 
przeznaczone. Gmina obecnie nie posiada wolnych, nadaj¹cych siê 
do zamieszkania lokali komunalnych.
Poni¿ej przedstawiamy tabelê pokazuj¹c¹ ró¿nicê miêdzy lokalem 
socjalnym i komunalnym.

CZYM RÓ¯NI SIÊ 
MIESZKANIE KOMUNALNE 
OD MIESZKANIA SOCJALNEGO?

CZYM RÓ¯NI SIÊ 
MIESZKANIE KOMUNALNE 
OD MIESZKANIA SOCJALNEGO?

„Przemoc wobec starszych. Nie b¹dŸ biernym widzem” to has³o kampanii spo³ecz-nej 
realizowanej przez Fundacjê Projekt Starsi i wspó³ finansowanej ze œrodków m.st. 
Warszawy. Kampania adresowana jest do œwiadków, a jej celem jest zwrócenie uwagi 
na problem przemocy wobec osób starszych i zmotywowanie œwiadków do 
reagowania oraz przekazanie informacji, jakie zachowania wobec starszych s¹ 
kwalifikowane jako przemoc. Wraz z wiekiem ludzie starsi staj¹ siê coraz mniej 
sprawni i samodzielni, a tym samym bardziej zale¿ni od innych. Staroœæ to równie¿ 
wiêksza œwiadomoœæ zbli¿aj¹cego siê koñca ¿ycia i zwi¹zany z tym lêk, koniecznoœæ 
dostosowania siê do przemian spo³ecznych, cywilizacyjnych i kulturowych, to tak¿e 
utrata bliskich i utrata poczucia bycia osob¹ u¿yteczn¹ i potrzebn¹. Te czynniki 
obni¿aj¹ zdolnoœæ osób starszych do obrony samych siebie, przez co staj¹ siê grup¹ 
szczególnie nara¿on¹ na przemoc, niejednokrotnie ze strony najbli¿szych lub 
opiekunów. Rzadko te¿ szukaj¹ pomocy. To w³aœnie relacje rodzinnes¹ jednym z po-
wodów, dla których tak siê dzieje. Uczucie wstydu, lêk i strach przed sprawc¹, który 
nierzadko jest jedynym opiekunem, poczucie winy p³yn¹ce z przekonania, ¿e siê 
zas³u¿y³o na z³e traktowanie oraz obawa przed umieszczeniem w oœrodku opieki, 
sprawiaj¹, ¿e prze¿ywaj¹ swój ból i cierpienie w milczeniu.

przemoc wobec starszych...
... nie b¹dŸ biernym widzem

Jeœli potrzebujesz pomocy dla siebie lub kogoœ bliskiego, zadzwoñ! Pomoc jest bezp³atna. 537 375 505
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W jakiej sytuacji mogê uruchomiæ proced-
urê zobowi¹zania do leczenia odwykowego 
i jak to zrobiæ?
Aby zobowi¹zaæ dan¹ osobê do leczenia od-
wykowego, musz¹ wyst¹piæ jednoczeœnie 
przynajmniej dwie wskazane w ustawie prze-
s³anki: uzale¿nienie od alkoholu (ostatecznie 
potwierdzaj¹ to biegli) i przynajmniej jedna    z 
przes³anek o tzw. charakterze spo³ecznym:
- rozk³ad ¿ycia rodzinnego, 
- demoralizacja ma³oletnich,
- uchylanie siê od obowi¹zku zaspokajania 
potrzeb rodziny (przed styczniem 2018 roku 
zamiast tej przes³anki by³o „uchylanie siê od 
pracy"),
- systematyczne zak³ócanie spokoju lub po-
rz¹dku publicznego.

Samo stwierdzenie uzale¿nienia nie stanowi 
podstawy do skierowania sprawy ani do gmin-
nej komisji rozwi¹zywania problemów 
alkoholowych, ani potem do s¹du, poniewa¿ ta 
procedura nie jest uruchamiana z powodu tego, 
¿e cz³owiek jest uzale¿niony, ale ze wzglêdu na 
szkody, jakie w zwi¹zku ze swoim piciem 
wyrz¹dza innym.
Wniosek sk³ada siê do gminnej komisji 
rozwi¹zywania problemów alkoholowych 
w³aœciwej wed³ug miejsca zamieszkania lub 
pobytu osoby, której postêpowanie dotyczy. 
Komisje takie dzia³aj¹ w ka¿dej gminie w Pol-
sce; czasem przy oœrodku pomocy spo³ecznej, 
czasem przy urzêdach gmin. Ustawa nie okre-
œla formy sk³adania wniosku, a to oznacza, ¿e 

mo¿na taki wniosek z³o¿yæ zarówno na piœ-
mie, drog¹ mailow¹, jak i ustnie podczas roz-
mowy. Z ka¿dej rozmowy, czy to podczas sk³a-
dania wniosku, czy kolejnej, jeœli bêdzie po-
trzebna, gminna komisja powinna sporz¹dziæ 
protokó³.  Zdarza siê, ¿e na stronach interne-
towych urzêdów gmin, gminne komisje za-
mieszczaj¹ wzory wniosków o wszczêcie pro-
cedury, co mo¿e stanowiæ du¿e u³atwienie dla 
osób, które chc¹ tak¹ procedurê uruchomiæ. 
Jednak jest to jedynie propozycja, wiêc nawet 
jeœli z³o¿ysz wniosek w innej formie ni¿ pro-
ponowana, to i tak bêdzie on przyjêty.
Co powinnam napisaæ we wniosku do gmin-
nej komisji o zobowi¹zanie do leczenia od-
wykowego danej osoby?
W takim wniosku nale¿y opisaæ wszystkie 
fakty, które pozwol¹ gminnej komisji uzasad-
niæ przes³anki konieczne do uruchomienia 
procedury, czyli podejrzenie uzale¿nienia oraz 
przynajmniej jedn¹ z przes³anek wskazanych w 
odpowiedzi na poprzednie pytanie. Nale¿y 
zatem opisaæ sposób picia tej osoby, np. „m¹¿ 
prawie codziennie przychodzi do domu pod 
wp³ywem alkoholu, „od kilku miesiêcy widzê, 
¿e ¿ona ukrywa w domu, w ró¿nych miejscach, 
alkohol i wypija go w ukryciu, odmawia tak¿e 
wszelkich rozmów na ten temat" „u mê¿a zda-
rza siê kilkudniowe picie, tzw. ci¹gi, zamyka 
siê wtedy w pokoju i pije" Nale¿y równie¿ 
opisaæ, jak osoba uzale¿niona zachowuje siê po 
alkoholu, jak jej picie wp³ywa na rodzinê, czy 
œwiadkami s¹ dzieci, czy widz¹ pijanego 

rodzica. Przes³anka rozk³ad ¿ycia rodzinnego 
jest rozumiana w kontekœcie orzeczenia S¹du 
Najwy¿szego (sygn. akt V CSK 241/07) jako 
„sytuacja, w której wiêzi ³¹cz¹ce normalnie 
funkcjonuj¹c¹ rodzinê ulegaj¹ rozluŸnieniu w 
stopniu utrudniaj¹cym jej spe³nianie 
podstawowych funkcji". Natomiast jeœli w 
chwili postêpowania wobec osoby uzale¿nio-
nej rozk³ad ¿ycia rodzinnego ju¿ nast¹pi³, np. 
ma³¿onkowie wziêli rozwód, to nie mo¿na uz-
naæ, ¿e przes³anka „rozk³ad ¿ycia rodzinne- go" 
wystêpuje. Z kolei pojêcie demoralizacja 
ma³oletnich mo¿e byæ rozumiana jako ka¿de 
spowodowane nadu¿ywaniem alkoholu 
„oddzia³ywanie na sferê psychiki, które po-
woduje negatywne odniesienie do wzorów po-
stêpowania i idea³ów osobowych uwa¿anych za 

1w³aœciwe w spo³eczeñstwie" ?  Dlatego jeœli 
zauwa¿asz, ¿e picie i sposób zachowania siê 
osoby uzale¿nionej ma negatywny wp³yw na 
dzieci, to przedstaw to w zg³oszeniu do gmin-
nej komisji. Natomiast jeœli osoba zobowi¹-
zywana zachêca ma³oletnich do spo¿ywania 
alkoholu, to takie zachowanie jest przes-
têpstwem okreœlonym w art. 208 Kodeksu 
karnego: „Kto rozpija ma³oletniego, dostar-
czaj¹c mu napoju alkoholowego lub nak³a-
niaj¹c go do spo¿ycia takiego napoju, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolnoœci albo 
pozbawienia wolnoœci do lat 2". (Cdn)

Statystyki mówi¹, ¿e w okresie Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia zdarza siê 
wiêcej awantur rodzinnych, ni¿ w inne dni roku. Du¿a ich liczba 
spowodowana jest nadu¿yciem alkoholu. Powszechnie wiadomo, ¿e 
uroczyste œwiêta stwarzaj¹ dla alkoholika niebezpieczne sytuacje, co jest 
oczywiste, jeœli weŸmiemy pod uwagê, ¿e w tym okresie ma wiêcej okazji 
do picia i do spotkañ towarzyskich „zakrapianych” alkoholem.
Alkoholik podczas œwi¹t upija siê w obecnoœci wiêkszego grona ludzi ni¿ 
zwykle. Ktoœ mo¿e sobie po cichu piæ przez trzysta zwyk³ych dni, a¿ tu 
nagle jego firma organizuje dla wszystkich pracowników wielkie 

przyjêcie, a on pije z osobami, które nigdy przedtem nie widzia³y go 
nietrzeŸwego i nie przejmuj¹ siê jego zachowaniem. Podczas œwi¹t 
alkoholik nie musi szukaæ pretekstu ¿eby piæ. Atmosfera temu sprzyja. 
W oko³o mnóstwo dobrych kompanów, a on nie musi siê kryæ ze swoim 
na³ogiem.
Jeden z moich znajomych postanowi³ nie chodziæ na te biurowe 
przyjêcia, poniewa¿ powodowa³y zawsze tyle k³opotów. ¯onaci pod-
rywali sekretarki, ktoœ wszed³ w szklane drzwi, rozbi³ je, pokaleczy³ 
siê. Wiele te¿ by³o wypadków samochodowych podczas powrotu do 
domu na tzw. podwójnym gazie.
Kto pije towarzysko, rzadko bêdzie piæ tak d³ugo, ¿eby wyrz¹dziæ 
szkodê sobie czy innym. Nie chodzi na imprezy firmowe, podczas 
których serwowane s¹ napoje alkoholowe, a w domu podczas œwi¹t 
wystarcza mu jeden drink, wypity dla towarzystwa. W Sylwestra te¿ 
mu wystarcza tylko lampka szampana, wypita o pó³nocy na przy-
witanie Nowego Roku.
S¹ te¿ tacy, którzy w okresie œwi¹tecznym nie pij¹ ¿adnego alkoholu. 
To s¹ niepij¹cy alkoholicy zrzeszeni we Wspólnocie Anonimowych 
Alkoholików. Oni Nowy Rok witaj¹ z radoœci¹ i szampan im do tego 
nie jest potrzebny. W Œwiêta Bo¿ego Narodzenia myœl¹ o tym, aby by³a 
choinka, op³atek i prezenty pod choink¹, nawet skromne, ale ofiaro-
wane z sercem.

1 Skrzyd³o-Ni¿nik I., Zalas D., Ustawa o wychowaniu
w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi.
Komen-tarz, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2002. 

Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
i Nowego Roku

¯yczê Wszystkim czytelnikom
TRZE•WYCH ŒWI¥T

i radoœci wynikaj¹cej z takiej sytuacji

Opracowa³: Andrzej B³aszczyk

o PONOWNYM 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.

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 zabyt-
ków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 Nr 130 poz. 871) oraz uchwa-
³ami 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 PONOWNYM wy³o¿eniu do publicz-
nego wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla Gminy Miñsk Mazowiecki obejmuj¹cego Etap 
„A4"  tereny po³o¿one w miejscowoœciach Karolina i Wólka Miñ-
ska wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko, w dniach od 27 
grudnia 2019 r. do 22 stycznia 2020 r. w siedzibie Urzêdu Gminy Miñ-
sk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14, pokój nr 11 (parter), w godz. pra-
cy urzêdu. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko w trakcie wy³o¿enia 
do publicznego wgl¹du bêdzie równie¿ dostêpny w wersji elektronicznej 
na stronie internetowej http://www.bip.minskmazowiecki.pl/ w zak³ad-
ce zagospodarowanie przestrzenne.
Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie planu miejscowego 
rozwi¹zaniami odbêdzie siê w dniu 13 stycznia 2020 r. w siedzibie 
Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14, pokój nr 110 
(I piêtro, sala 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 nie-
ruchomoœci, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 7 lutego 2020 r. Jako wniesione na piœmie uznaje siê równie¿ 
uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym pod-
pisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa¿nego kwalifi-
kowanego 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 in-
formacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochro-
nie œrodowiska 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 œrodowis-
ko. Uwagi i wnioski w postêpowaniu w sprawie strategicznej oceny od-
dzia³ywania projektu planu miejscowego na œrodowisko, stosownie do 
art. 54 ust. 3 cytowanej wy¿ej ustawy o udostêpnianiu informacji o œro-
dowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska 
oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko, nale¿y wnosiæ do Wójta 
Gminy Miñsk Mazowiecki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 
lutego 2020 r. Uwagi w tym postêpowaniu nale¿y sk³adaæ w formie 
pisemnej  bezpoœrednio w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki 
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 elektronicznej bez 
koniecznoœci opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicz-
nym.
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”.

PIJANE ŒWIÊTA

O B W I E S Z C Z E N I E
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W jakiej sytuacji mogê uruchomiæ proced-
urê zobowi¹zania do leczenia odwykowego 
i jak to zrobiæ?
Aby zobowi¹zaæ dan¹ osobê do leczenia od-
wykowego, musz¹ wyst¹piæ jednoczeœnie 
przynajmniej dwie wskazane w ustawie prze-
s³anki: uzale¿nienie od alkoholu (ostatecznie 
potwierdzaj¹ to biegli) i przynajmniej jedna    z 
przes³anek o tzw. charakterze spo³ecznym:
- rozk³ad ¿ycia rodzinnego, 
- demoralizacja ma³oletnich,
- uchylanie siê od obowi¹zku zaspokajania 
potrzeb rodziny (przed styczniem 2018 roku 
zamiast tej przes³anki by³o „uchylanie siê od 
pracy"),
- systematyczne zak³ócanie spokoju lub po-
rz¹dku publicznego.

Samo stwierdzenie uzale¿nienia nie stanowi 
podstawy do skierowania sprawy ani do gmin-
nej komisji rozwi¹zywania problemów 
alkoholowych, ani potem do s¹du, poniewa¿ ta 
procedura nie jest uruchamiana z powodu tego, 
¿e cz³owiek jest uzale¿niony, ale ze wzglêdu na 
szkody, jakie w zwi¹zku ze swoim piciem 
wyrz¹dza innym.
Wniosek sk³ada siê do gminnej komisji 
rozwi¹zywania problemów alkoholowych 
w³aœciwej wed³ug miejsca zamieszkania lub 
pobytu osoby, której postêpowanie dotyczy. 
Komisje takie dzia³aj¹ w ka¿dej gminie w Pol-
sce; czasem przy oœrodku pomocy spo³ecznej, 
czasem przy urzêdach gmin. Ustawa nie okre-
œla formy sk³adania wniosku, a to oznacza, ¿e 

mo¿na taki wniosek z³o¿yæ zarówno na piœ-
mie, drog¹ mailow¹, jak i ustnie podczas roz-
mowy. Z ka¿dej rozmowy, czy to podczas sk³a-
dania wniosku, czy kolejnej, jeœli bêdzie po-
trzebna, gminna komisja powinna sporz¹dziæ 
protokó³.  Zdarza siê, ¿e na stronach interne-
towych urzêdów gmin, gminne komisje za-
mieszczaj¹ wzory wniosków o wszczêcie pro-
cedury, co mo¿e stanowiæ du¿e u³atwienie dla 
osób, które chc¹ tak¹ procedurê uruchomiæ. 
Jednak jest to jedynie propozycja, wiêc nawet 
jeœli z³o¿ysz wniosek w innej formie ni¿ pro-
ponowana, to i tak bêdzie on przyjêty.
Co powinnam napisaæ we wniosku do gmin-
nej komisji o zobowi¹zanie do leczenia od-
wykowego danej osoby?
W takim wniosku nale¿y opisaæ wszystkie 
fakty, które pozwol¹ gminnej komisji uzasad-
niæ przes³anki konieczne do uruchomienia 
procedury, czyli podejrzenie uzale¿nienia oraz 
przynajmniej jedn¹ z przes³anek wskazanych w 
odpowiedzi na poprzednie pytanie. Nale¿y 
zatem opisaæ sposób picia tej osoby, np. „m¹¿ 
prawie codziennie przychodzi do domu pod 
wp³ywem alkoholu, „od kilku miesiêcy widzê, 
¿e ¿ona ukrywa w domu, w ró¿nych miejscach, 
alkohol i wypija go w ukryciu, odmawia tak¿e 
wszelkich rozmów na ten temat" „u mê¿a zda-
rza siê kilkudniowe picie, tzw. ci¹gi, zamyka 
siê wtedy w pokoju i pije" Nale¿y równie¿ 
opisaæ, jak osoba uzale¿niona zachowuje siê po 
alkoholu, jak jej picie wp³ywa na rodzinê, czy 
œwiadkami s¹ dzieci, czy widz¹ pijanego 

rodzica. Przes³anka rozk³ad ¿ycia rodzinnego 
jest rozumiana w kontekœcie orzeczenia S¹du 
Najwy¿szego (sygn. akt V CSK 241/07) jako 
„sytuacja, w której wiêzi ³¹cz¹ce normalnie 
funkcjonuj¹c¹ rodzinê ulegaj¹ rozluŸnieniu w 
stopniu utrudniaj¹cym jej spe³nianie 
podstawowych funkcji". Natomiast jeœli w 
chwili postêpowania wobec osoby uzale¿nio-
nej rozk³ad ¿ycia rodzinnego ju¿ nast¹pi³, np. 
ma³¿onkowie wziêli rozwód, to nie mo¿na uz-
naæ, ¿e przes³anka „rozk³ad ¿ycia rodzinne- go" 
wystêpuje. Z kolei pojêcie demoralizacja 
ma³oletnich mo¿e byæ rozumiana jako ka¿de 
spowodowane nadu¿ywaniem alkoholu 
„oddzia³ywanie na sferê psychiki, które po-
woduje negatywne odniesienie do wzorów po-
stêpowania i idea³ów osobowych uwa¿anych za 

1w³aœciwe w spo³eczeñstwie" ?  Dlatego jeœli 
zauwa¿asz, ¿e picie i sposób zachowania siê 
osoby uzale¿nionej ma negatywny wp³yw na 
dzieci, to przedstaw to w zg³oszeniu do gmin-
nej komisji. Natomiast jeœli osoba zobowi¹-
zywana zachêca ma³oletnich do spo¿ywania 
alkoholu, to takie zachowanie jest przes-
têpstwem okreœlonym w art. 208 Kodeksu 
karnego: „Kto rozpija ma³oletniego, dostar-
czaj¹c mu napoju alkoholowego lub nak³a-
niaj¹c go do spo¿ycia takiego napoju, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolnoœci albo 
pozbawienia wolnoœci do lat 2". (Cdn)

Statystyki mówi¹, ¿e w okresie Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia zdarza siê 
wiêcej awantur rodzinnych, ni¿ w inne dni roku. Du¿a ich liczba 
spowodowana jest nadu¿yciem alkoholu. Powszechnie wiadomo, ¿e 
uroczyste œwiêta stwarzaj¹ dla alkoholika niebezpieczne sytuacje, co jest 
oczywiste, jeœli weŸmiemy pod uwagê, ¿e w tym okresie ma wiêcej okazji 
do picia i do spotkañ towarzyskich „zakrapianych” alkoholem.
Alkoholik podczas œwi¹t upija siê w obecnoœci wiêkszego grona ludzi ni¿ 
zwykle. Ktoœ mo¿e sobie po cichu piæ przez trzysta zwyk³ych dni, a¿ tu 
nagle jego firma organizuje dla wszystkich pracowników wielkie 

przyjêcie, a on pije z osobami, które nigdy przedtem nie widzia³y go 
nietrzeŸwego i nie przejmuj¹ siê jego zachowaniem. Podczas œwi¹t 
alkoholik nie musi szukaæ pretekstu ¿eby piæ. Atmosfera temu sprzyja. 
W oko³o mnóstwo dobrych kompanów, a on nie musi siê kryæ ze swoim 
na³ogiem.
Jeden z moich znajomych postanowi³ nie chodziæ na te biurowe 
przyjêcia, poniewa¿ powodowa³y zawsze tyle k³opotów. ¯onaci pod-
rywali sekretarki, ktoœ wszed³ w szklane drzwi, rozbi³ je, pokaleczy³ 
siê. Wiele te¿ by³o wypadków samochodowych podczas powrotu do 
domu na tzw. podwójnym gazie.
Kto pije towarzysko, rzadko bêdzie piæ tak d³ugo, ¿eby wyrz¹dziæ 
szkodê sobie czy innym. Nie chodzi na imprezy firmowe, podczas 
których serwowane s¹ napoje alkoholowe, a w domu podczas œwi¹t 
wystarcza mu jeden drink, wypity dla towarzystwa. W Sylwestra te¿ 
mu wystarcza tylko lampka szampana, wypita o pó³nocy na przy-
witanie Nowego Roku.
S¹ te¿ tacy, którzy w okresie œwi¹tecznym nie pij¹ ¿adnego alkoholu. 
To s¹ niepij¹cy alkoholicy zrzeszeni we Wspólnocie Anonimowych 
Alkoholików. Oni Nowy Rok witaj¹ z radoœci¹ i szampan im do tego 
nie jest potrzebny. W Œwiêta Bo¿ego Narodzenia myœl¹ o tym, aby by³a 
choinka, op³atek i prezenty pod choink¹, nawet skromne, ale ofiaro-
wane z sercem.

1 Skrzyd³o-Ni¿nik I., Zalas D., Ustawa o wychowaniu
w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi.
Komen-tarz, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2002. 

Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
i Nowego Roku

¯yczê Wszystkim czytelnikom
TRZE•WYCH ŒWI¥T

i radoœci wynikaj¹cej z takiej sytuacji

Opracowa³: Andrzej B³aszczyk

o PONOWNYM 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.

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 zabyt-
ków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 Nr 130 poz. 871) oraz uchwa-
³ami 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 PONOWNYM wy³o¿eniu do publicz-
nego wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla Gminy Miñsk Mazowiecki obejmuj¹cego Etap 
„A4"  tereny po³o¿one w miejscowoœciach Karolina i Wólka Miñ-
ska wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko, w dniach od 27 
grudnia 2019 r. do 22 stycznia 2020 r. w siedzibie Urzêdu Gminy Miñ-
sk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14, pokój nr 11 (parter), w godz. pra-
cy urzêdu. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko w trakcie wy³o¿enia 
do publicznego wgl¹du bêdzie równie¿ dostêpny w wersji elektronicznej 
na stronie internetowej http://www.bip.minskmazowiecki.pl/ w zak³ad-
ce zagospodarowanie przestrzenne.
Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie planu miejscowego 
rozwi¹zaniami odbêdzie siê w dniu 13 stycznia 2020 r. w siedzibie 
Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14, pokój nr 110 
(I piêtro, sala 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 nie-
ruchomoœci, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 7 lutego 2020 r. Jako wniesione na piœmie uznaje siê równie¿ 
uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym pod-
pisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa¿nego kwalifi-
kowanego 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 in-
formacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochro-
nie œrodowiska 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 œrodowis-
ko. Uwagi i wnioski w postêpowaniu w sprawie strategicznej oceny od-
dzia³ywania projektu planu miejscowego na œrodowisko, stosownie do 
art. 54 ust. 3 cytowanej wy¿ej ustawy o udostêpnianiu informacji o œro-
dowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska 
oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko, nale¿y wnosiæ do Wójta 
Gminy Miñsk Mazowiecki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 
lutego 2020 r. Uwagi w tym postêpowaniu nale¿y sk³adaæ w formie 
pisemnej  bezpoœrednio w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki 
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 elektronicznej bez 
koniecznoœci opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicz-
nym.
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”.

PIJANE ŒWIÊTA

O B W I E S Z C Z E N I E



Burda Media, 2019
To by³a prawdziwa mi³oœæ. Tylko zdarzy³a siê w z³ym momencie. Œwiat Eli w Wigiliê leg³ w gruzach. Œwiat Kamila zawsze by³ 
ch³odny, pusty i sztywny jak rêcznie tkany œwi¹teczny obrus jego wynios³ej matki. Gdy przypadkiem wpadli na siebie w ten 
wyj¹tkowy grudniowy wieczór, oboje czuli, ¿e wydarzy³ siê cud jak z bo¿onarodzeniowych filmów. Ale magia œwi¹t nie trwa 
wiecznie. Ela musi siê mierzyæ z problemami rodzinnymi, a Kamil - stawiæ czo³a zaborczej matce, która wie jedno: ukochany 
syn zas³uguje na kogoœ lepszego. Co roku, w Wigiliê, wracaj¹ jednak - przynajmniej myœl¹ - do miejsca, w którym spotkali siê 
po raz pierwszy. Choæ ¿adne z nich nigdy wczeœniej nikogo tak nie kocha³o, ich uczucie mo¿e siê okazaæ nie doœæ silne w starciu 
z proz¹ ¿ycia. Chyba ¿e zdarzy siê kolejny cud. W koñcu kiedy, jeœli nie w Gwiazdkê?

Filia, 2019
Agnieszka pragnie spêdziæ Wigiliê z babci¹, ale ta ma zupe³nie inne plany. Nie godz¹c siê z tym, Agnieszka jedzie do domu 
babci po³o¿onego w samym œrodku lasu. Jednak jej tam nie zastaje. Jedna œnie¿na noc powoduje, ¿e droga do cywilizacji zostaje 
odciêta, na dodatek przez zaspy brnie do niej œwiêty Miko³aj. Piêcioletnia Zosia chcia³aby mieæ choinkê tak ogromn¹, jak         
w centrum handlowym, a pod ni¹ mnóstwo prezentów. Jednak tym razem jej Wigilia zapowiada siê zupe³nie inaczej.
Robert, policjant, przyjmuje s³u¿bê w Œwiêta, bo przecie¿ wszyscy maj¹ rodziny, a on jest samotny. Wiêc mo¿e siê poœwiêciæ. 
Sam w wigilijny wieczór jest te¿ pewien starszy pan z d³ug¹ siw¹ brod¹, ale mu w ogóle to nie przeszkadza. Jest przekonany, ¿e 
lubi samotnoœæ, a ludzi lubi tylko z daleka. Jego ¿ona natomiast ma a¿ nadto towarzystwa zwariowanych pensjonariuszy 
pewnego domu opieki. Jedna œwi¹teczna opowieœæ, wielu bohaterów. I wiele marzeñ do spe³nienia. Bo mo¿e ¿eby piêknie 
spêdziæ Œwiêta, trzeba uwierzyæ w Miko³aja?

Znak, 2019
Wojownicy Piastów daj¹cy odpór pruskiej nawa³nicy. Polski bastion przeciw litewskim barbarzyñcom. Ostatnia twierdza 
Zachodu zdolna powstrzymaæ Tatarów i Turków. ̄ aden kraj nie stanowi³ granicy cywilizacji przez dziesiêæ stuleci. ̄ aden poza 
Polsk¹. Michael Morys-Twarowski - autor bestsellerowego "Polskiego imperium", które przypomnia³o dziesi¹tkom tysiêcy 
Polaków o tym, ¿e zbudowaliœmy najprawdziwsze mocarstwo - przywo³uje jeden z najs³ynniejszych sloganów z rodzimej 
historii. I dowodzi, ¿e "przedmurze cywilizacji" to jednak znacznie wiêcej ni¿ tylko oklepany zwrot. Katastrofa mongolskiego 
najazdu. Nawrócenie ostatniego pogañskiego kraju Europy. Bitwy, które pozwoli³y Polsce siêgn¹æ niemal po Morze Czarne      
i które powstrzyma³y imperium osmañskie przed marszem na Wiedeñ i w g³¹b kontynentu. Rola stra¿nika cywilizacji zdeter-
minowa³a ca³e dzieje Polski. I do dzisiaj stanowi o tym, kim jesteœmy.

Zielona Sowa, 2019
Nie ka¿de wakacje oznaczaj¹ wyjazd na morze. Tym razem rodzina Pêtelków na wycieczkê wybiera siê w œrodku zimy! Jak 
wygl¹da pokryta bia³ym puchem puszcza? I czy ¿ubrów trzeba siê baæ? Poznaj Stasia, czteroletniego ch³opca, który po raz 
pierwszy jedzie na zimowe ferie do puszczy! W planach jest tropienie zwierz¹t, zabawy na œniegu, przeja¿d¿ka wielkimi 
saniami i ognisko na polanie. Do³¹cz do rodziny Pêtelków i wraz z nimi prze¿yj zimow¹ przygodê! Bogato ilustrowana seria dla 
dzieci ukazuje istotne wydarzenia z ¿ycia przedszkolaka. Ka¿de dziecko odnajdzie tu znane mu sytuacje i wraz ze Stasiem 
spotka siê z emocjami, których samo doœwiadcza. Warto równie¿ poznaæ Jadziê Pêtelkê, m³odsz¹ siostrê Stasia - bohaterkê serii 
dedykowanej maluszkom!

Wilga, 2019
Unosz¹cy siê w powietrzu zapach pierniczków, ³agodne dŸwiêki kolêd i migocz¹ce na ga³¹zkach choinek gwiazdki, których 
œwiat³o przemienia krajobraz w magiczn¹ krainê. To znaki, ¿e zbli¿a siê najpiêkniejszy czas w roku - œwiêta Bo¿ego Naro-
dzenia. Zwierz¹tka z Leœnego Przedszkola ju¿ nie mog¹ siê ich doczekaæ! Przygotuj siê do Gwiazdki wraz z nimi, poznaj¹c 
historiê próbuj¹cej uratowaæ jase³ka sarenki Iskierki, piernikowego ³akomczucha - misia K³êbuszka, i innych bohaterów 
pe³nych ciep³a i bo¿onarodzeniowego klimatu opowiadañ autorstwa Anieli Cholewiñskiej-Szkolik.

B i b l i o t e c z n e n o w o œ c i Wybra³a: Wies³awa Leszczyñska-Buczek
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11 listopada - wa¿ny dzieñ dla Polski.
Od najm³odszych lat staramy siê wpoiæ naszym 
Przedszkolakom przywi¹zanie do Ojczyzny oraz sza-
cunek dla symboli narodowych. Przez ca³y tydzieñ 
dzieci poznawa³y historiê Polski oraz symbole, które 
odró¿niaj¹ nasz kraj od innych.
8 listopada dzieci wziê³y udzia³ w przedszkolnych ob-
chodach Œwiêta Niepodleg³oœci - obejrza³y historiê    
o powstaniu Pañstwa Polskiego, wys³ucha³y piosenek 
dla dzieci o 11 Listopada, a o godz. 11.11 zaœpiewa³y 
Mazurka D¹browskiego w ramach akcji Hymn dla 
Niepodleg³ej 2019. Jako, ¿e ten dzieñ nazwa³yœmy 
Bal Niepodleg³oœci nie mog³o zabrakn¹æ wspólnych 
zabaw integracyjnych do polskich melodii.  

Œwiêto Niepodleg³oœci w Akwarelce
 Marta Filipczyk
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