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Ldz. UAG - 7322 / 34 / 2010    Izabelin, dnia 26 luty 2010 roku 

 

OGŁOSZENIE  
o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego Planu Zagospodarowania  Przestrzennego wsi 
Mościska Etap III część A” - stanowiącego zmianę części „Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego wsi Mościska Etap III” zatwierdzonego Uchwałą Rady 
Gminy Izabelin Nr XXIV / 201 / 2004 z dnia 27 października 2004 roku i opublikowanego w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 285/2004 poz. 7762 z dnia 23 
listopada 2004 roku. Oraz części „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi 
Mościska Etap I – Mościska Przemysłowe” zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr 
XVIII / 161 / 08 z dnia 2 lipca 2008 roku i opublikowanego w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego   Nr 162 z dnia 24 września 2008 roku poz. 5749 
 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez 
Radę Gminy Izabelin Uchwały Nr XXXV / 313 / 2010 z dnia 10 lutego 2010 roku o 
przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
którego obszar zamyka się następująco: 

• 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, wzdłuŜ 
zachodniej linii rozgraniczającej ul Estrady w kierunku południowym do południowo-
wschodniego naroŜnika działki numer ewidencyjny 208.Zainteresowani mogą składać 
wnioski do wyŜej wymienionego planu miejscowego. 

Wnioski naleŜy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Izabelinie przy ul. 3 Maja 42, 05-
080 Izabelin w terminie do dnia 19 kwietnia  2010 roku. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
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