Halinów, dnia 15 marca 2021 r.
RGPP.6721.27.9.2021

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA HALINOWA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowości Hipolitów, gmina Halinów - część F
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
(część F obejmuje obszar działki nr 75/1)
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 293 ze zm.) w związku z uchwałą Nr XLIII.399.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 stycznia
2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Hipolitów, gmina Halinów zmienionej uchwałą Nr XXIV.197.2016 z dnia 28 lipca 2016 r. uchwałą
Nr XV.171.2020 z dnia 27 stycznia 2020 r., uchwałą Nr XXI.215.2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. oraz uchwałą Nr
XXIV.241.2020 z dnia 29 października 2020 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Hipolitów, gmina Halinów - część F wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 30 marca 2021 r. do 21 kwietnia 2021 r. w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Halinowie w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)
Urzędu Miejskiego w Halinowie tj. www.bip.halinow.pl
Projekt miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w trakcie wyłożenia do publicznego
wglądu dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gminy Halinów tj. www.halinow.pl

Z uwagi na obostrzenia sanitarne i obowiązek zachowania standardów sanitarnych bezpośredni kontakt
i obsługa obywateli w związku z wyłożeniem projektu miejscowego planu odbywać się będzie wyłącznie po
uprzednim umówieniu terminu spotkania - telefonicznie pod numerem (22) 783 60 80 wew. 134, 139, 117.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu
13 kwietnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Halinowie, ul. Spółdzielcza 1 godz. 1400. Dyskusja publiczna
odbędzie się z zachowaniem ograniczeń sanitarnych, które obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad udziału w dyskusji publicznej zostaną ogłoszone na stronie
internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Halinowie w zakładce obwieszczenia.
W dyskusji publicznej można wziąć udział również za pomocą środków porozumiewania się na odległość (online) na platformie ZOOM pod linkiem:
https://zoom.us/j/94642624407?pwd=a1F0Q250aWphaUVmUXFxc1grY0V4Zz09 który aktywny będzie w dniu
dyskusji publicznej. Uczestnictwo w dyskusji możliwe będzie po wcześniejszym zgłoszeniu. Zgłoszenia należy
dokonać najpóźniej do godz. 13.30 do dnia 13 kwietnia 2021 r. na adres e-mail: joanna.gut@halinow.pl
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu miejscowego należy składać
do Burmistrza Halinowa z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, adresu zamieszkania albo siedziby oraz
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 maja 2021 r. :
− w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Halinowie, ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów lub na adres urzędu,
− w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej – poczty elektronicznej na adres:
halinow@halinow.pl
− w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) w związku z prowadzonym postępowaniem
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu planu
miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy. Zainteresowani
udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu miejscowego na
środowisko, mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do
Burmistrza Halinowa na adres ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów, ustnie do protokołu, za pomocą środków
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres emailowy prognoza@halinow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 maja 2021 r. Uwagi i wnioski złożone po
upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Uwagi do projektu planu miejscowego oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Burmistrza Halinowa.
W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Klauzula informacyjna:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Halinowa - reprezentujący Gminę Halinów z siedzibą: ul.
Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw oraz obowiązków
wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w szczególności art. 8c i art. 17 pkt. 11-12 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt. 3, art. 40, art. 54 ust. 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 w związku z procedurą opracowania projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Hipolitów, gmina Halinów – część F. Jednocześnie informujemy
o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań
dotyczących sporządzania aktów planistycznych (art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
RODO), jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano, zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Pełną klauzulę informacyjną można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Halinowie, tel. 22 783 60 20, e-mail: halinow@halinow.pl oraz na stronie www.bip.halinow.pl i www.halinow.pl.

