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UAG.6722.192.2013 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZABELIN  
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, tzw. Etap IV 
 
 Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 i 3 w nawiązaniu do art. 39 ustawy z 
dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji 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.) w związku z uchwałą Nr XI/78/2007 Rady Gminy Izabelin z dnia 24 października 2007 r.  
 

z a w i a d a m i a m  
 

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Truskaw i Truskaw – Helenówek, tzw. Etap IV wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko, w dniach 01.10.2013 r. – 23.10.2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 
05-080 Izabelin, Referat Architektury i Geodezji, pokój Nr 1 w godzinach: poniedziałek od 900 do 1800, 
od wtorku do piątku od 800 do 1600.  

Projekt planu dostępny będzie także w wyżej podanym terminie na tablicy ogłoszeń przed 
siedzibą Urzędu Gminy Izabelin oraz na stronach internetowych gminy: www.izabelin.pl, 
www.bip.izabelin.pl. 

 
Granice obszaru objętego planem zamykają się następująco: od północno-zachodniego narożnika 

działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 849/3 pochodzącej z obrębu Truskaw, w kierunku wschodnim 
północną granicą działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 850/6, 851/3, 852/3, 865/6 i 865/8 
pochodzącymi z obrębu Truskaw, następnie w kierunku południowym wschodnią granicą działki Nr 865/8, 
południową granicą działki Nr 865/8, w kierunku zachodnim – linią prostą do południowych granic działek Nr 
850/6 i 849/3 a następnie w kierunku północnym zachodnią granicą działki Nr 849/3 do północno-
zachodniego narożnika działki Nr 849/3. 
 Dyskusja publiczna z udziałem projektanta, nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 października 2013 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w siedzibie 
Centrum Kultury Izabelin w Izabelinie, ul. Matejki 21, 05-080 Izabelin, pok. Nr 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 planu miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać do Wójta Gminy Izabelin z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, 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 częściowego uwzględnienia uwag zgłoszonych 
podczas poprzedniego wyłożenia projektu w lipcu 2013 r. 


