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OGŁOSZENIE 
o wyłoŜeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego wsi TRUSKAW i TRUSKAW – HELENÓWEK, Etap III”. 
 
 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy 
Izabelin Nr XI / 77 / 2007 z dnia 24 października 2007 roku zawiadamiam o wyłoŜeniu do 
publicznego wglądu projektu „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi 
Truskaw i Truskaw – Helenówek, Etap III” obejmującego obszar: 
KOMPLEKS „A” od północno – zachodniego naroŜnika działki oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 519 pochodzącej z obrębu Truskaw, północną granicą rowu północnego w kierunku 
wschodnim, następnie w kierunku południowym wschodnią granicą działki 565/1 do południowo – 
wschodniego naroŜnika działki 565/1, następnie w kierunku zachodnim północną linią 
rozgraniczającą ul. Północnej do punktu przecięcia się z zachodnią granicą działki nr 519 oraz 
zachodnią granicą tejŜe działki w kierunku północnym  do północno – zachodniego naroŜnika 
działki nr 519.      
KOMPLEKS „B” od północno – wschodniego naroŜnika działki oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 605/3 pochodzącej z obrębu Truskaw, południową linią rozgraniczającą ul. 
Południowej w kierunku wschodnim, do zachodniej linii rozgraniczającej ul. Borzęcińskiej 
oznaczonej w obowiązującym planie miejscowym symbolem planistycznym 3 KLg, następnie w 
kierunku południowym zachodnią linią rozgraniczającą tejŜe ulicy, dalej północną linią 
rozgraniczającą ul. Borzęcińskiej w kierunku zachodnim (oznaczonej w obowiązującym planie 
symbolem 11 KDg) oraz w kierunku północnym wschodnią linią rozgraniczającą ul. Borzęcińskiej 
(11KDg) do północno – wschodniego naroŜnika działki nr ew.605/3, 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 31 sierpnia 2009 roku do                
22 września 2009 roku w siedzibie Urzędu Gminy Izabelin ul. 3 Maja Nr 42, 05-080 Izabelin 
pokój Nr 1 w godzinach: poniedziałek od godz. 1000 do 1800, od wtorku do piątku od 0800 do 1530. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w 
dniu 7 września 2009 roku w siedzibie Centrum Izabelin w Izabelinie przy ul. Matejki 21, 05-080 
Izabelin, pok. nr 124, piętro I, o godzinie 1600. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, kaŜdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego, moŜe wnieść uwagi. 
Uwagi naleŜy składać na piśmie do Wójta Gminy Izabelin z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 października 2009 roku. 
UWAGA: Jest to ponowne wyłoŜenie projektu planu w związku ze zmianami w ustawie o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projektowane rozwiązania są zgodne z 
rozwiązaniami zaprezentowanymi podczas pierwotnego wyłoŜenia projektu planu do publicznego 
wglądu, które nastąpiło w dniach od 25 sierpnia 2008 roku do 15 września 2008 roku.    
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