WÓJT GMINY IZABELIN
Izabelin, dnia 21 kwietnia 2021 r.
WAP.6721.13.2.2021.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
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Hornówek, część F.

XXXIX/316/21

w sprawie

przystąpienia do sporządzenia

Projekt planu obejmuje działki o numerach ewidencyjnych Nr: 92/20, 99/1, 144/2, 144/3, 144/4, 145/1, 146/2, 146/3, 148/2, 148/3, 148/4, 148/5, 201/3, 201/5,
201/6, 201/7, 201/8, 264/1 i 264/2 położone w obrębie Hornówek.
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. planu.

Rys. Granice obszarów objętych projektem planu, oznaczone zostały kolorem zielonym.
Wnioski do 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: 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 PLANISTYCZNEJ

Na wniosek właściciela działek, na których położony jest Zakład Produkcyjny sporządzony zostanie nowy plan miejscowy, obejmujący teren firmy przy
ul. Kurowskiego. Dzisiejszą funkcję usługowo – produkcyjną zastąpić ma docelowo, ekstensywna zabudowa jednorodzinna. W granice opracowania włączone zostały
także działki sąsiednie (położone na zachód od Zakładu). W procedurze planistycznej chcemy także uporządkować kwestię przebiegu drogi ul. XVI Poprzecznej,
zaprojektowanej obecnie na działkach KPN-u.
Dodatkowo w granice opracowania włączono działki Nr 264/1 i 264/2 położne u zbiegu ulic Kampinoskiej i Kurowskiego. W obowiązującym planie miejscowym
wsi Hornówek, część A z 2003 r., na działce 264/1 oraz częściowo na działce 264/2 wyznaczono fragment pasa drogowego – zatoki postojowej, której utrzymanie nie
znajduje dziś uzasadnienia.
Działki Nr 92/20 oraz 99/1 stanowią własność gminy. Planowane jest ich przeznaczenie na cele publiczne, służące zaspokajaniu potrzeb mieszkańców gminy.

Sprawę prowadzi: Aneta Iwan, Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego, tel. 22 722 89 36, e-mail: a.iwan@izabelin.pl

