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Uchwala Nr XVIIVI9T/04
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 16 lcwietnia2DD4
roku

w sprawie sprostorvaniablgdu w Uchwale Nr XXKII/195/02 Rady Miejskiej
w Halinowiez dnia 24 czerwca2002roku w sprawieuchwaleniamiejscowego
planu
zagospodarowaniaprzestrzennegoobszaru administracyjnego Dluga KoScietna
.wgminieHalin6w
Na podstawieart. 17 ust. I ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o oglaszaniuakt6w
normatywnych
i niekt6rych
innychakt6wprawnych(tj. Dz. U. Nr 62, poz.1n, , pb2.zm.),
art. 18ust.2 pkt 5, art.40ust.l, art.4l ust.I i art.42ust.2 ustawyianiu 8 marca1990r.
o samorz4dzie
gminnym(tj. Dz.rJ.2200k. Nr 142,poz.l59l z pohn.zm.) w zwiqzku
z realizacjqUchwalyNr V/63l99z dnia25 marcaI999r. Rady Gminy Halin6w w sprawie
przyst4pieniado sporz4dzania
Studium Uwarunkowarii Kierunkow Zagospodarowania
PrzestrzennegoGminy Halinow oraz Miejscowych Plan6w Zalospodarowania
Przestrzennego
gminy Halinow oraz Uchwaly Nr X/143/gg z dnia 23 gludnia 1999r.
w sprawie zmian w uchwaleNr Y/63199,Rada Miejska w Halinowie uchwala.
co nastgpuje:
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W rysunku miejscowegoplanu zagospodarowaniaprzestrzennegomiejscowoSciDluga
KoScielna, stanowiqcego zalqcznik do Uchwaly Nr XXXIIUI}S!)2 Rady Miejskiej
w Halinowie z dnia 24 czerwca 2002 roku, ogloszonej w Dzienniku iJrzEdowym
Wojew6dawa MazowieckiegoNr 224 po2.2664 z dnra23 sierpnia 2002 r., prostujesiq
bl4d powstaiy wskutek blEdnego naniesienia na rysunek planu g.un-i. obszaru
oznaczonegosymbolemUtl .

2.

SprostowanieblEdu, o kt6rym mowa w ust. 1, polega na naniesieniuna rysunek
miejscowegoplanu zagospodarowania
przestrzennegomiejscowoSciDluga KoScielna
funkcji terenu o symbolu Utl (usiugi techniczne) na dzialce ew. nr lSZlS - wg
zatEcznika graficznego Nr I do niniejszej Uchwaly, w granicach wynikaj4cycfi
z wczeSniejszychustaleri planu og6lnego zagospodarowaniaprzestrzennegoGminy
Halin6w, zatwierdzonego uchwal4 Nr yr/27/94 Rady Gminy Halinow z dnia
l0 listopada1994r. (Dz. Urz. Woj. WarszawskiegoNr 26 poz.846 z dnia l2 grudnia
1994r.).

$2
Wykonanieuchwaly powierzasiq Burmistrzowi Miasta Halin6w.

$3
Uchwala podlega ogioszeniu w Dzienniku Urzgdowym Wojewodztr,va Mazowieckiego
w formie obwieszczenia.

s4
Uchwalawchodziw Zyciepo uplywie 14 dni od dnia ogioszeniaw DziennikuUrzgdowym
Wojew6dztwa
Mazowieckiego.
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Uzasadnienie
do Uchwaty Nr XVIII/lg7t}4
Rady Miejskiej w ftralinowie
z dnia 16 kwietnia 2A04roku

Niniejsz4 Uchwalq prostuje siE bl4d w rysunku miejscowegoplanu zagospodarowania
przestrzennego
miejscowoSciDluga Ko5cielna,stanowi4cegoralqcznikdo Uchwaty Rady
Miejskiej w Halinowie Nr XXXII/195/02 z dnia 24 czerwca2002 roku, ogloszonej
w DziennikuUrzEdowymWojew6d^waMazowieckiegoNr 224 po2.2654zdnia 23 sierpnia
2002r., powstalyw skutek blgdunaniesieniagranicobszaruo funkcji usfugtechnicznychUtl, polegajqcyna nieobjpciuustaleniamiw/w funkcji obszarudzialki nr 25315,stanowi4cej
czEs6terenuprzezaaczonego
pod rozbudowEocryszczalnisciek6w.
PrzedmiotowanieruchomoS6znajdowalasig w kompleksie teren6w przemaczonychpod
funkcjetechniczne,wyznaczone
w planieog6lnymzagospodarowania
przestrzennego
Gminy
Halin6w, zatwietdzonegouchwalqNr vIl27lg4 Rady Gminy Halin6w z dnia 10 listopada
1994t. (Dz.Utz. Woj. Warszawskiego
Nr 26 poz.846z dnia 12grudnia1994r.) i na2adnym
etapieprac projektowych,uzgodnieri,opiniowaniai konsultacjispolecznych,wladze
Gminy
nie braly pod uwaggzmianygranicprzedmiotowejfunkcji.
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nr .X.Ylll
nr 1 do Uchwaly
Zatqcznik
\1?1lO.q
z dnia[6.\r,vr.r*]vig9-Oo\v'
w Halinowie
RadyMiejskiej
Skala1 : 5000
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KOREKTA
GRANICETERENUW KTORYMNASTAPITA
TECHNICZNEJ
TERENYURZADZENINFRASTRUKTURY
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