
STAROSTA MIŃSKI

Nr AB. 6740.15.523.2022

OBWIESZCZENIE
z dnia 07 kwietnia 2022r.

działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 
735 j.t ze zm.), w związku z art. art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 i\ o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochron 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.2373 t.j.), p 
rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Kałuszyna o pozwolenie na budowę z dnia 17 września 
2021r. (zmienionego w dniu 23.02.2021r. i uzupełnionego w dniu 04 kwietnia 2022r.)

podaje do publicznej wiadomości

informację, że została wydana decyzja Nr 293/22 z dnia 07 kwietnia 2022r., zatwierdzająca 
projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na: budowę: sieci kanalizacji sanitarnej oraz 
oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną tj.: ogrodzeniem i komunikacją 
wewnętrzną w postaci dróg wewnętrznych; rozbiórkę dwóch budynków technologicznych;
przebudowę hydrantu p.poż. na terenie działek oznaczonych nr ewid.: 151,164, 565/1, 656/2, 
684, 721/2, 721/4, 721/27, 722 i 769, położonych w miejscowości Sinołęka, gmina Kałuszyn.

:

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z ww. 
decyzją oraz aktami sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim 
przy ul. Konstytucji 3 Maja 16, Wydział Architektury i Budownictwa - pokój nr 203 (w
godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, wtorek: godz. 8.00-16.00; środa: godz. 8.00 -  17.00; 
czwartek godz. 8.00 -  16.00, piątek godz. 8.00 -  15.00).

Jednocześnie informuję, iż organ w dniu 11 kwietnia 2022r. udostępni treść ww. decyzji na 
okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mińsku 
Mazowieckim.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2021r. poz. 735 j.t ze zm.), zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za 
dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie:

- wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia

- zdjęto d n ia .................................................

- publikacja na stronie internetowej BIP: / h.
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