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Ldz. UAG - 7322 / 646 / 2009

Izabelin, dnia 30 lipca 2009 roku

O GŁOS ZEN IE
Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust 1 ustawy z dnia 3
października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
Nr 199 poz. 1227) zawiadamia się, o wyłoŜeniu do publicznego wglądu projektu
„Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw –
Helenówek, Etap III” obejmującego obszar o którym mowa w Uchwale Rady Gminy
Izabelin Nr XI / 77 / 2007 z dnia 24 października 2007 roku 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.
Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 4 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani w terminie do dnia
6 października 2009 roku moŜna wnosić uwagi do opracowywanego dokumentu. Uwagi w
formie pisemnej naleŜy składać w Kancelarii Urzędu Gminy Izabelin, pocztą na adres:
Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05 – 080 Izabelin oraz za pomocą środków
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem
elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie
elektronicznym na adres izabelin@izabelin.pl.
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