
        
UCHWAŁA Nr IX/81/07 
Rady Miejskiej w Halinowie 
z dnia 28 września 2007 roku 

 
w sprawie: sprostowania błędu w uchwale Nr XVIII/200/04 Rady Miejskiej w Halinowie  
z dnia 16 kwietnia 2004 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miejscowości Hipolitów, gmina Halinów. 

 
Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 190, poz. 1606, z póź. zm.), art. 18 ust. 2, pkt. 5, 
 art. 40, ust. 1, art. 41, ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity:  
Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), w związku z wykonaniem uchwały Nr V/63/99 z dnia 25 marca 
1999 r. Rady Gminy Halinów w sprawie: przystąpienia do sporządzania Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego gminy Halinów oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania 
Przestrzennego gminy Halinów oraz uchwały Nr X/143/99 z dnia 23 grudnia 1999 r. w sprawie: zmian w 
uchwale Nr V/63/99, 

 
Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje: 

 
      §1       

1.          Na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości 
Hipolitów, Gmina Halinów stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w 
Halinowie Nr XVIII/200/04 z dnia 14 kwietnia 2004 r. (ogłoszonej w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 03 czerwca 2004 roku, Nr 133, 
poz. 3289), prostuje się oczywisty błąd powstały w skutek błędnego naniesienia 
przebiegu linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN na odcinku między ul. 
Leśną a ul. Kolejową ( nad działką nr ewid. 332 – droga gminna -  ul. Leśna oraz w 
granicy działek nr ewid. 310/2, 311, 312 i działek nr ewid. 314/1,  313) a także 
lokalizacji stacji Sn/Nn w granicy działek nr ewid. 310/2 i 313 przy ul. Kolejowej w 
miejscowości Hipolitów, gmina Halinów. 

2.          Sprostowanie błędu, o którym mowa w ust. 1, polega na usunięciu z rysunku 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przebiegu linii SN na odcinku 
między ul. Leśną a ul. Kolejową ( w granicy działek nr ewid. 310/2, 311 i 312 i 
działek nr ewid. 314/1, 313) oraz stacji Sn/Nn w granicy działek nr ewid. 310/2 i 313 i 
naniesieniu lokalizacji stacji w drodze – ul. Leśna przy północnej granicy  działki  nr 
ewid. 348/1 w miejscowości Hipolitów, gmina Halinów– w/g załącznika graficznego 
Nr 1 do niniejszej uchwały.  

 
§2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Halinów. 
 

§3 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie 
/-/Włodzimierz Gronczewski 

 
 
 





 
 

UZASADNIENIE  
do UCHWAŁY Nr IX/81/07 
Rady Miejskiej w Halinowie  
z dnia 28 września 2007 roku 

 
            Niniejszą uchwałą prostuje się oczywisty błąd na rysunku miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Hipolitów, gmina Halinów stanowiącego 
załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XVIII/200/04 z dnia 16 kwietnia 2004 
roku (ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 03 czerwca 
2004 roku, Nr 133, poz. 3289), polegający na naniesieniu na  plan przebiegu linii 
elektroenergetycznej średniego napięcia SN na odcinku między ul. Leśną a ul. Kolejową ( nad 
działką nr ewid. 332 – droga gminna - ul. Leśna oraz w granicy działek nr ewid. 310/2, 311, 
312 i działek nr ewid. 314/1 i 313) a także lokalizacji stacji Sn/Nn w granicy działek nr ewid. 
310/2 i 313 przy ul. Kolejowej w miejscowości Hipolitów, gmina Halinów.  
           Sprostowanie błędu, polega na usunięciu z rysunku miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego przebiegu linii SN na odcinku między ul. Leśną a ul. 
Kolejową ( w granicy działek nr ewid. 310/2, 311 i 312 i działek nr ewid. 314/1 i 313) oraz 
stacji Sn/Nn w granicy działek nr ewid. 310/2 i 313 i naniesieniu lokalizacji stacji w drodze – 
ul. Leśna przy północnej granicy działki nr ewid. 348/1 w miejscowości Hipolitów, gmina 
Halinów– w/g załącznika graficznego Nr 1 do niniejszej uchwały.  
            Usunięcie z rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Hipolitów, gmina Halinów przebiegu linii energetycznej średniego napięcia Sn 
na odcinku pomiędzy ul. Leśną a ul. Kolejową i lokalizacja stacji Sn/Nn w ul. Leśnej, w 
północnej granicy działki 348/1 jest zgodne ze stanem faktycznym zagospodarowania terenu i 
nie naruszy wymogów zachowania ładu przestrzennego . 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie 
/-/Włodzimierz Gronczewski 
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