WÓJT GMINY IZABELIN
Izabelin, dnia 21 kwietnia 2021 r.
WAP.6721.8.2.2021.AI

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 39 i art. 54
ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247)

zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Izabelin w dniu 23 marca 2021 r. uchwały Nr XXXIX/312/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Hornówek, Gmina Izabelin – część A zatwierdzonego uchwałą Nr V/25/2003 Rady Gminy Izabelin z
dnia 26 lutego 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 79/2003 z dn. 21 marca 2003 r. poz. 2064).
Jednocześnie na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 247) zawiadamiam o wszczęciu procedury strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń ww. zmiany planu.
Zakres zmiany planu miejscowego obejmował będzie wyłącznie zapisy tekstu obowiązującego planu w następujących paragrafach:
1) Rozdział 1 §2.
2) Rozdział 1 §4.
3) Rozdział 1 §6.
4) Rozdział 2 „Ustalenia ogólne – programowe dotyczące całego obszaru objętego Planem”.
5) Rozdział 4 „Ustalenia ogólne w zakresie ochrony i kształtowania środowiska”.
6) Rozdział 8 „Ustalenia ogólne dotyczące terenów zabudowy ekstensywnej jednorodzinnej – MN”.
7) Rozdział 9 „Ustalenia ogólne dotyczące zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej jednorodzinnej na gruntach leśnych lasów ochronnych -MNRL”.
8) Rozdział 10 „Ustalenia ogólne dotyczące terenów usług oświaty -UO i usług publicznych – UP”
9) Rozdział 13 „Ustalenia ogólne w zakresie usuwania odpadów stałych, utrzymania porządku oraz ochrony przeciwpożarowej”.
10) Rozdział 14 „Ustalenia ogólne komunikacyjne”.
11) Rozdział 15 „Ustalenia szczegółowe dotyczące poszczególnych wydzielonych terenów”.

Rys. Granice obszarów objętych projektem zmiany planu oznaczone zostały kolorem zielonym.
Wnioski do zmiany planu miejscowego i do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy Izabelin, ul. 3 Maja
42, 05-080 Izabelin, przesyłać na adres do Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin lub drogą mailową na adres: kancelaria@izabelin.pl.
We wniosku należy podać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Termin składania wniosków: do dnia 31 maja 2021 r. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Izabelin.

Wójt Gminy Izabelin
/-/ Dorota Zmarzlak
___________________________________________________________________________________________________________________________________
UZASADNIENIE ROZPOCZĘCIA PROCEDURY ZMIANY PLANU
Na wniosek Rady Sołeckiej rozpoczynamy prace nad aktualizacją zapisów obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego dla Hornówka. Zmiany wprowadzone zostaną docelowo
w 4 planach, obejmujących główny kompleks wsi. Zmiany obejmują tylko część tekstową planów – rysunki obowiązujących planów nie zmienią się.
Celem jednostkowych zmian planu jest zapobieganie rozwojowi intensywnej zabudowy, poprzez: dostosowanie zapisów do obowiązujących przepisów prawa oraz oczekiwań Mieszkańców, tj.:
intensywności zabudowy, sposobów kształtowania nowej zabudowy, wskaźników parkingowych, form i kształtowania połaci dachowych, maksymalnych wysokości budynków mieszkalnych, garażowych i
gospodarczych oraz ujednolicenie zapisów wszystkich planów miejscowych wsi Hornówek (dziś występują rozbieżności);
Sprawę prowadzi: Aneta Iwan, Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego, tel. 22 722 89 36, e-mail: a.iwan@izabelin.pl

