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OGŁOSZENIE  WÓJTA GMINY IZABELIN  

 
o ponownym wyło żeniu do publicznego wgl ądu projektu „Miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mo ściska Etap III cz ęść A” 
wraz z prognoz ą oddziaływania na środowisko 

 
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 
1227 z późn. zmianami) w związku z uchwałą Nr XXXV/313/10 Rady Gminy Izabelin z dnia 10 lutego 
2010 r.  

zawiadamiam    

o ponownym wyło żeniu do publicznego wgl ądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Mo ściska Etap III cz ęść A wraz z prognoz ą 
oddziaływania na środowisko. 
 

Projekt planu miejscowego obejmuje obszar ograniczony: od wschodniej granicy gminy 
Izabelin południową granicą działki o numerze ewidencyjnym 208 do wysokości zachodniej granicy 
działki o numerze ewidencyjnym 194, zachodnią granicą działki 194 do północnej linii rozgraniczającej 
ul. 3-go Maja., północną linią rozgraniczająca ul. 3-go Maja do zachodniej linii rozgraniczającej 
ul. Estrady, wzdłuż zachodniej linii rozgraniczającej ul Estrady w kierunku południowym 
do południowo-wschodniego narożnika działki numer ewidencyjny 208. 

 
Projekt planu wraz z prognoz ą oddziaływania na środowisko dost ępny b ędzie 
w dniach od 1pa ździernika 2013 r. do 23 pa ździernika 2013 r.   w siedzibie Urz ędu Gminy 
Izabelin ul. 3 Maja Nr 42, 05-080 Izabelin pokój Nr  1 w godzinach: poniedziałek od 9 00 do 1800, 
od wtorku do pi ątku od 08 00 do 1600 , na tablicy ogłosze ń przed Urz ędem Gminy Izabelin 
oraz na stronach internetowych gminy: www.izabelin. pl , www.bip.izabelin.pl  - zakładka 
„ zagospodarowanie przestrzenne”.  
 

Dyskusja publiczna z udziałem projektantów nad przy jętymi w projekcie planu 
miejscowego rozwi ązaniami odb ędzie si ę w dniu 14 pa ździernika 2013 r.  (poniedziałek) 
o godz. 15:00 w siedzibie  Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21, pok. 124 (I piętro).  

 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 647) każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu 
miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Izabelin z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy (numer ewidencyjny działki) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 listopada 2013 r.  

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zainteresowani w 
terminie do dnia 08 listopada 2013 r. mogą składać do Wójta Gminy Izabelin uwagi i wnioski 
z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej (na adres: a.iwan@izabelin.pl  lub izabelin@izabelin.pl ) bez konieczności 
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 
2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z dnia 15 listopada 2001 r.). Osoby składające uwagi drogą 
elektroniczną otrzymają informację zwrotną potwierdzającą wpływ i zarejestrowanie uwagi w dzienniku 
korespondencyjnym Urzędu Gminy Izabelin.  

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Izabelin. 
 

  Wójt Gminy Izabelin 
/-/ Witold Malarowski  

_________________________________________________________________________________ 
Informacja dodatkowa. 
Drugie wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu jest wynikiem większościowego 
uwzględnienia uwag zgłoszonych podczas poprzedniego wyłożenia projektu w 2011 r. 


