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Ldz. UAG - 7322 / 36 / 2010    

 

OGŁOSZENIE   
 
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, Ŝe Wójt Gminy Izabelin wszczął postępowanie w sprawie przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia prognozy oddziaływania na 
środowisko dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, podjętego Uchwałą 
Rady Gminy Izabelin Nr XIX / 160 / 2004 z dnia 21 kwietnia  2004 roku w spawie przystąpienia do 

sporządzenia „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi 
Sieraków w Gminie Izabelin”, obejmującego obszar ograniczony: 

- od zachodu – zachodnią granicą działek o numerach ewidencyjnych 4 i 652/1, 
- od północy – linią równoległą do drogi, przebiegającą przez teren wsi w kierunku ze 

wschodu na zachód, połoŜoną w odległości 110 metrów na północ od linii 
 rozgraniczającej tej drogi, 

- od wschodu – wschodnią granicą działek o numerach ewidencyjnych 556 i 559/1, 
- od południa – linią równoległą do drogi, przebiegającą przez teren wsi w kierunku z 

zachodu na wschód, połoŜoną w odległości 110 metrów na południe od linii 
rozgraniczającej tej drogi. 

 
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 19 
kwietnia 2010 roku mogą wnosić wnioski do opracowywanych ww. dokumentów.  Wnioski w 
formie pisemnej naleŜy składać w Kancelarii Urzędu Gminy Izabelin lub pocztą na adres: Urząd 
Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05 – 080 Izabelin. 
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