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Izabelin C, 26 marca 2021 r.
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZABELIN

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie gminy Izabelin obiektów
małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów,
standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane,
tzw. „uchwały krajobrazowej”
Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2020 r. poz. 293 ze zm.), w związku z uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr XV/112/19
z dnia 26 września 2019 r.
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania
na terenie gminy Izabelin obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz
ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych,
z jakich mogą być wykonane, tzw. „uchwały krajobrazowej”
Projekt uchwały dostępny będzie w dniach: 07 – 28 kwietnia 2021 r. w Wydziale Architektury
i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Izabelin ul. 3 Maja Nr 42, 05-080 Izabelin, pokój Nr 1
w godzinach pracy Urzędu oraz na stronach internetowych gminy: www.bip.izabelin.pl -zakładka
„ogłoszenia” – „inne” oraz: www.uchwalakrajobrazowa.izabelin.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie uchwały rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 19 kwietnia 2021r., o godz. 17.00 w siedzibie Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21,
05 -080 Izabelin C.
Dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem
aktualnych wymogów sanitarnych wynikających z epidemii COVID-19.
Każdy zainteresowany może składać uwagi do projektu uchwały. Uwagi wraz z podpisaną klauzulą
dot. przetwarzania danych osobowych można składać do Wójta Gminy Izabelin: osobiście w Kancelarii
Urzędu Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, przesłać na adres do Urząd Gminy Izabelin,
ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin lub drogą mailową na adres: krajobraz@izabelin.pl w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 17 maja 2021 r. Liczy się data wpływu uwagi do Urzędu. Uwagi złożone po terminie,
nie będą rozpatrywane. Składający uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania
lub siedzibę.
Wzór druku uwagi wraz z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych dostępny jest
na stronie internetowej: www.uchwalakrajobrazowa.izabelin.pl.
Uwagi zostaną niezwłocznie rozpatrzone przez Wójta Gminy Izabelin. Rozpatrzenie uwag zostanie
udostępnione na stronach internetowych gminy: www.bip.izabelin.pl - zakładka „ogłoszenia” – „inne”
oraz: www.uchwalakrajobrazowa.izabelin.pl.
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