
   
 
                                            
         

UCHWAŁA Nr XXVII/240/09 
Rady Miejskiej w Halinowie 
z dnia 27 marca 2009 roku 

w sprawie: sprostowania błędu w załączniku nr 1 Uchwały Nr XXXIII/193/02 Rady Miejskiej 
w Halinowie z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obszaru administracyjnego Cisie w gminie Halinów. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz. 558, Nr 113poz. 984, Nr 153 poz. 1271 Nr 214 poz. 180, z 2003 
r., Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr167poz. 1759 oraz z 
2005 r. Nr 172 poz. 1441i Nr 175 poz. 1457;z 2006 r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718; z 2001 r. 
Nr 46 poz. 499, z 2002 r. Nr 74 poz. 676 i Nr 113 poz. 984; z 2003r. nr 65 poz. 595 oraz z 2004 r. Nr 96 poz. 
959),   

Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje: 

§ 1 
W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/193/02 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 24 
czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru administracyjnego Cisie w gminie Halinów pod legendą na rysunku planu dodaje się, 
omyłkowo pominięty w wydruku, zapis następującej treści: „Uwaga: numeracja „1”, „2” i 
„3”przy symbolu „Up” ilustruje wyłącznie obecne naniesienia; na terenie tym dopuszczalne 
jest wszelkie zagospodarowanie zgodne z funkcją „Up””.  

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.  

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



 
UZASADNIENIE 
do UCHWAŁY Nr XXVII/240/09 
Rady Miejskiej Halinowie 
z dnia 27 marca 2009 roku 

 
 
W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/193/02 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia  
24 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru administracyjnego Cisie w gminie Halinów wprowadza się  pod legendą na ry-
sunku planu zapis następującej treści: „Uwaga: numeracja „1”, „2” i „3”przy symbolu „Up” 
ilustruje wyłącznie obecne naniesienia; na terenie tym dopuszczalne jest wszelkie zagospoda-
rowanie zgodne z funkcją „Up””. Zapis ten omyłko pominięty został w wersji załącznika 
przeznaczonej do wydruku.  

O tym, iż zapis taki pominięto omyłkowo świadczy część opisowa mpzp dla obszaru Cisie,  
w której, w odniesieniu przyszłego zagospodarowania terenów oznaczonych „Up”, podział na 
„Up1”, „Up2” i „Up3” – z uwagi na to, że oznacza on jedynie obecne w momencie uchwala-
nia planu naniesienia, a nie przyszłe zagospodarowanie – w ogóle nie występuje. W §13 ust 1 
i 2 ww. uchwały zapisano: „1. Pod realizację funkcji usług publicznych przeznacza się tereny 
oznaczone na rysunku planu symbolem Up. 2. Dla obszarów o których mowa w ust. 1 ustala 
się następujące przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu oświaty , kultury, ochrony zdro-
wia, bezpieczeństwa publicznego, administracji publicznego, administracji, finansów, tury-
styki, rekreacji i wypoczynku”.  

Podejmowane w uchwale sprostowanie błędu nie podlega procedurze właściwej dla zmiany 
planu zagospodarowania ponieważ nie narusza zgodności planu  z przepisami prawa i ustale-
niami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego gminy Halinów 
zatwierdzonego uchwałą Nr X/144/99 Rady Gminy w Halinowie z dnia 23 rudnia 1999 roku, 
a także – co należy podkreślić – nie zmienia zakresu merytorycznego planu. Opisane wyżej 
sprostowanie polega jedynie na usunięciu omyłkowo zaistniałej rozbieżności pomiędzy wer-
sją rysunkową a opisową planu poprzez wprowadzenie do załącznika (mapy) zdania omyłko-
wo pominiętego w wersji załącznika przeznaczonej do druku.  
 
 
 
 
       Przewodniczący  
       
      /-/ Włodzimierz Gronczewski  


