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

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39, 
art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Gminy Izabelin w dniu 25 września 2013 r. r. uchwały Nr XXX/253/13 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Izabelin C, działka Nr 1033 oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb przedmiotowego planu miejscowego. 

 
Obszar objęty projektem planu obejmuje działkę Nr 1033 położoną w Izabelinie C 

u zbiegu ulic K. Tetmajera i Z. Krasińskiego. 
 

Granice obszaru objętego projektem planu oznaczone zostały na załączniku graficznym 
do w/w uchwały, który dostępny jest na stronie internetowej Gminy Izabelin pod adresem: 
www.bip.izabelin.pl w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne”. 

 
 Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego 
oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię 
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości , której dotyczy. 

 
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym 
podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie 
elektronicznym (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 262) na adres: Wójt Gminy Izabelin, 
ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, e-mail: izabelin@izabelin.pl  lub a. iwan@izabelin.pl 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada 2013 r. 

 
Osoby składające wnioski drogą elektroniczną otrzymają informację zwrotną 

potwierdzającą wpływ i zarejestrowanie uwagi w dzienniku korespondencyjnym Urzędu 
Gminy Izabelin. 

 
 Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Izabelin.  
 

 
Wójt Gminy Izabelin 

/-/ Witold Malarowski 


