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UCIIWALA Nr XLU469|06
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 22wv,e$nia2006 roku
w sprawiez sprostowania blqdu w uchwale Nr XXXIil/192/02 Rady Miejskiei w Halinowie
z dnia 24 czerwca 2002 roku w sprawie: uchwalenia miejscowegoplanu zagospodarowania
przestrzennegomiejscowof ci Brzeziny,gmina Halin6w.
i niekthrych
aktdwnormatywnych
art. 17ust.I ustawyz dnia20 lipca2000r.o oglaszaniu
Napodstawie
p6i.
2, pkt. 5,
poz.
art.
18
ust.
jednolity:
1606,
z
zm.),
(telct
Dz. U. z 2005r.,Nr 190,
innychakt6wpra'wnych

art.40, ust. 1, art.4l, ust. I i art.42 ustowyz dnia08 mqrca 1990r. o samorzqdziegminnym (tel<stjednol@:
Dz. U, z 2001r., Nr 142, poz.159I z p6in. zm.) w zwiqzku z wykonaniem uchwaly Nr V/63/99 z dnia 25 marca
1999r. Rady Gminy Halin6w w sprawie: przystryienia do sporzqdzania Studium Uwarunkowari i Kierunk6w
Zagospodarowania Przestrzennego gminy Halin1w oraz Miejscowych Plqn6w Zagospodarowania
Przestrzennegogminy Halin6w oraz uchwaly Nr X/143/99 z dnia 23 grudnia 1999r. w sprawie: zmian w
uchwale Nr V/63/99,

RadaMiejskaw Halinowieuchwala'co nastgpuie:
$1
HalinowieNr XXX[Ill92l02 z dnia 24 czerwca
w
Rady
Miejskiej
uchwaly
W
1.
tekScie
2002r.(ogloszonejw DziennikuUrzgdowymWojew6drtwaMazowieckiegoz dnia 23
sierpnia 2002 roku, Nr 224, poz. 566I), prostuje siE blqd powstaly wskutek nie
funkcji "Lstzn. terenyleSneo'
opisudotycz4cego
naniesienia
blEdu,o kt6rym mowaw ust. l, polegana dodaniudo tekstu miejscowego
2. Sprostowanie
planu zagospodarowaniaprzestrzennegomiejscowoSciBrzeziny, gmina Halin6w,
zapisu:
Rozdzial3 - nastgpujqcego
narysunkuplanusymbolemLs.
$ 19.1.TerenyleSneoznaczone
2. Na terenach, o kt6rych mowa w ust.l obowi4Tuj4 nastppuj4cezasady
zagospodarowania:
1) obowi4zujeochronateren6wleSnychzgodniezprzepisarniustawszczeg6lnych,
2) ustalasigutrzymanieistniej4cejzielenii dukt6wleSnych,
zabudowykubaturowej,
3) ustalasigzakazwprowadzania
w uzytkowaniunieleSnym.
teren6wbEdqcych
4) zaleceniazalesienia
$2
WykonanieuchwalypowierzasigBurmistrzowiMiastaHalin6w.

s3

Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od ogloszeniaw Dzienniku Urzgdowym
Wojew6dztwaMazowieckiego.

\{i
UZASADNIENIE
do UCHWAI,Y Nr XLll469l06
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia22wrzeSnia2006roku
Niniejsz4uchwal4prostujesiEbtqdw tekScieuchwalyRadyMiejskiej w HalinowieNr
XXXIII/192102 z dnia 24 azerwca2002 roku (ogloszonejw Dzienniku UrzEdowym
Wojew6dztwaMazowieckiegoz dnia23 sierpnia2002roku, Nr 224, poz. 5661),polegaj4cy
tekstu:
na dodaniuw Rozdziale3 nastgpuj4cego
$ 19.1 TerenyleSneoznaczonenarysunkuplanusymbolemLs
2. Na terenach, o kt6rych mowa w ust. I obowiqTuj4 nastppuj4cezasady
zagospodarowania:
1) obowi4Tujeochronateren6wle3nychzgodniezprzepisarrriustawszczegolnych,
2) ustalasigutrzymanieistniej4cejzielenii dukt6wleSnych,
zabudowykubaturowej,
3) ustalasigzakazwprowadzania
w uZytkowaniunieleSnym.
zalesieniateren6wbEdqcych
4) zalecenia
Na rysunku planu stanowiqcegozalqcznikdo uchwaly zatwierdzalqcejplan istniej4
symbolemLs. Symbolten wystgpujer6wnie2w legendziezanieszczonej
obszaryoznaczone
na rysunku. W tekScieuchwaly natomiastblEdnie pominiEto zapis odnoszqcysiE do
przedmiotowejfunkcji.
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