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Izabelin, dnia 27 listopad 2009r.

STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA
NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
DOTYCZY: „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Truskaw i
Truskaw – Helenówek, Etap III”

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Izabelin działając na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r.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 z późn.
zm.) niniejszym informuje o przyjęciu przez Radę Gminy Izabelin Uchwały nr XXXI / 284 /
2009 z dnia 28 października 2009 roku, w sprawie uchwalenia „Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, Etap III”.
Granice obszaru objętego planem zamykają się następująco:
1). 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.
2). KOMPLEKS „B”: od północno – wschodniego naroŜnika działki oznaczonej numerem
ewidencyjnym 605/3 pochodzącej z obrębu Truskaw, południową linią rozgraniczającą ul.
Łosia 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. Bobrowej w kierunku zachodnim (oznaczonej w obowiązującym planie
symbolem 11 KDg) oraz w kierunku północnym wschodnią linią rozgraniczającą ul. Lisiej
(11KDg) do północno – wschodniego naroŜnika działki nr ew.605/3.

Jednocześnie informuję o moŜliwości zapoznania się z treścią przyjętego dokumentu oraz
uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55
ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.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 z późn. zm.):
1) na stronie internetowej Urzędu Gminy Izabelin w Biuletynie Informacji Publicznej
pod adresem bip.izabelin.pl;
2) w siedzibie organu, Urząd Gminy Izabelin, Referat Architektury i Geodezji pok. Nr 1
w godzinach pracy urzędu.
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