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OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZABELIN 
o wyłoŜeniu do publicznego wglądu projektu zmiany  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, Etap I 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 poz. 647) oraz art. 54 ust. 2 i 3 
w nawiązaniu do art. 39 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały XII/104/11 Rady Gminy Izabelin 
z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw – 
Helenówek, Etap I 

z a w i a d a m i a m  
o wyłoŜeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, Etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 
 

Plan obejmuje obszar w granicach: od północno – wschodniego naroŜnika działki 565/1 w kierunku wschodnim północną granicą tzw. rowu północnego do 
północo – zachodniego naroŜnika działki nr ew. 598/1, następnie w kierunku południowym zachodnią granicą działki nr 598/1 i dalej do południowo – 
wschodniego naroŜnika działki 596/3, następnie w kierunku wschodnim północną linią rozgraniczającą ul. Północnej określoną w „Miejscowym Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, Etap I” do wschodniej linii rozgraniczającej ciągu pieszo – jezdnego oznaczonego 
symbolem B20-KW (określonego w planie miejscowym pn. Truskaw i Truskaw – Helenówek, Etap II zatwierdzonym zgodnie  z Uchwałą Rady Gminy 
Izabelin Nr XVI/123/2004 z dnia 21 stycznia 2004 roku), dalej w kierunku północnym wschodnią linią rozgraniczającą ciągu pieszo – jezdnego B20-KW, 
następnie w kierunku wschodnim południową a następnie w kierunku północnym wschodnią granicą działki nr ew. 600/2 oraz wschodnią granicą działki 
600/1 i dalej, aŜ do przecięcia się z północną granicą rowu północnego. W dalszej części granica opracowania przebiega północną granicą rowu północnego 
do południowo- zachodniej granicy działki nr ew. 395 oraz w kierunku północnym na długości 180 metrów zachodnią granicą działki 395, następnie załamuje 
się w kierunku wschodnim do południowo – zachodniego naroŜnika działki 434/11, dalej zachodnią i północną granicą działki 434/11 następnie zachodnią 
granicą działki 436/1 do północno – zachodniego naroŜnika działki 436/1, dalej w kierunku wschodnim północną granicą działek 436/1, 437, 438 i dalej na 
przedłuŜeniu o długości 6 metrów w ramach działki 1509, następnie w kierunku południowym wschodnią linią rozgraniczającą ul. Popiełuszki i dalej na jej 
przedłuŜeniu do południowej granicy rowu północnego. Następnie granica opracowania biegnie w kierunku zachodnim południową granicą rowu do 
wysokości południowo – wschodniego naroŜnika działki 420/1, następnie w kierunku południowo-zachodnim ul. Ptasińskiego do punktu przecięcia się z 
północną granicą działki nr 1512 stanowiącą ul. 3 Maja – dalej północną linią rozgraniczającą ul. 3 Maja w kierunku wschodnim do północno – wschodniego 
naroŜnika działki 955, następnie do południowo – wschodniego naroŜnika działki 955 oraz w kierunku zachodnim południową granicą działki 955 i 1512 do 
wschodniej linii rozgraniczającej ul. Parkowej (określonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek 
Etap I symbolem 16KDG), dalej w kierunku południowym wschodnią linią rozgraniczającą ul. Parkowej do przecięcia z północną linią rozgraniczającą ul. 
Lipkowskiej, następnie, w kierunku południowo – wschodnim północną linią rozgraniczającą ul. Lipkowskiej (określoną symbolem 4KLg w planie 
miejscowym wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek przyjętym zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Izabelin nr LV / 424 / 2002 z dnia 19 czerwca 2002 roku), do 
północno – zachodniego naroŜnika działki nr ew. 912/1 dalej w kierunku wschodnim północnymi fragmentami zabudowanych działek przylegającymi do ul. 
Lipkowskiej do północno – wschodniego naroŜnika działki 938, następnie w kierunku południowym wschodnią granicą działki 938 do przecięcia się z granicą 
opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Truskaw – Hornówek część „D”, dalej granicą tegoŜ opracowania w kierunku 
północno – zachodnim do południowo – zachodniego naroŜnika działki 925, następnie w kierunku południowym linią prostą do południowo – wschodniego 
naroŜnika działki 923/2 a dalej w kierunku północno-zachodnim granicą Kampinoskiego Parku Narodowego do południowo – zachodniego naroŜnika działki 
864/2 (na głębokość około 70m od ul. Lipkowskiej) z uwzględnieniem zabudowań na działce 876/3, następnie północną granicą działki 865/8, dalej 
południową linią rozgraniczającą ul. Południowej oraz w kierunku południowo – zachodnim południową granicą opracowania Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, Etap I do styku rowu południowego z działką 796/3, następnie południową granicą 
rowu południowego w kierunku zachodnim do północno - zachodniego naroŜnika działki nr 639, następnie w kierunku północnym zachodnią granicą działek 
1746, 1745 i 1744 do południowo – wschodniego naroŜnika działki 602/3. Później granica załamuje się w kierunku zachodnim linią prostą stanowiącą 
przedłuŜenie południowych granic działek ewidencyjnych nr 602/3, 602/2 i 602/1 do południowo-zachodniego naroŜnika działki 602/1, dalej w kierunku 
północnym do północno - wschodniego naroŜnika działki 1484 dalej północną granicą tejŜe działki. Następnie od północno – zachodniego naroŜnika działki 
1484 w kierunku północnym linią prostą do punktu przecięcia się z rowem północnym, następnie w kierunku wschodnim północną granicą rowu północnego 
do północno – zachodniego naroŜnika działki nr 519/1, dalej w kierunku południowym do punktu przecięcia z północną linią rozgraniczającą ul. Północnej, 
dalej w kierunku wschodnim północną linią rozgraniczającą ul. Północnej do południowo – wschodniego naroŜnika działki 565/1. Dalej biegnie na północ 
wschodnią granicą działki 565/1 do przecięcia z granicą rowu północnego. Z obszaru wyłączony jest obszar określony w Uchwale Rady Gminy Izabelin 
Nr XII/77/2007 z dnia 24 października 2007 roku- plan miejscowy dla tzw. Kompleksu „B” opisany w następujący sposób: od północno – zachodniego 
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 – 
zachodniego naroŜnika działki nr ew.605/3. 
 
Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie w dniach od 03 września 2012 r. do 01 października 2012r. 
w siedzibie Urzędu Gminy Izabelin, ul.3 Maja 42, 05-080 Izabelin w Referacie Architektury i Geodezji, pokój Nr 1 w godzinach: poniedziałek od 900 do 1800, 
od wtorku do piątku w godzinach 800 - 1600 oraz na stronach internetowych Gminy Izabelin: www.izabelin.pl, www.bip.izabelin.pl. 
 
Dyskusja publiczna z udziałem projektantów, nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 
24 września 2012 r. (poniedziałek) o godz. 16:30 w siedzibie Centrum Izabelin w Izabelinie, ul. Matejki 21, 05-080 Izabelin, pok. Nr 124, I piętro. 
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647) kaŜdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie zmiany planu miejscowego, moŜe wnieść uwagi. Uwagi naleŜy składać do Wójta Gminy Izabelin z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy (numer ewidencyjny działki) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
19 października 2012 r. 
 
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zainteresowani w terminie do dnia 
19 października 2012 r., mogą składać do Wójta Gminy Izabelin uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej (na adres: architektura3@izabelin.pl lub izabelin@izabelin.pl) bez konieczności opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z dnia 15 listopada 2001 r.). 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Izabelin. 

Wójt Gminy Izabelin 
/-/ Witold Malarowski 


