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UCHWAŁA Nr XXXII/280/09 

RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE 

z dnia 25 września 2009 r. 

w sprawie sprostowania błędu w uchwale nr X/81/03 Rady Miejskiej w Halinowie 

z dnia 24 października 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miejscowości Okuniew, gmina Halinów. 

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 20 
lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i 
niektórych innych aktów prawnych (tekst jednoli-
ty: Dz.U. z 2005r. Nr 190, poz. 1606 z póŝn. zm.), 
art. 18 ust. 2, pkt 5, art. 40, ust. 1, art. 41, ust. 1 i 
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzą-
dzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 
142, poz.1591 z póŝn. zm.) w związku z wykona-
niem uchwały nr V/63/99 z dnia 25 marca 1999r. 
Rady Gminy Halinów w sprawie przystąpienia do 
sporządzania Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego gminy Hali-
nów oraz Miejscowych Planów Zagospodarowa-
nia Przestrzennego gminy Halinów oraz uchwały 
nr X/143/99 z dnia 23 grudnia 1999r. w sprawie 
zmian w uchwale nr V/63/99 Rada Miejska w Hali-
nowie uchwala, co następuje: 

§ 1.1. Na rysunku miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miejscowości Oku-
niew, stanowiącego załącznik do uchwały nr 
X/81/03 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 
27 czerwca 2003r., ogłoszonej w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Mazowieckiego Nr 212, 

poz. 5422 z dnia 6 sierpnia 2003r. prostuje się błąd 
powstały w skutek błędnego naniesienia na rysu-
nek planu drogi oznaczonej symbolem KUD prze-
biegającej przez działki nr 1901, 1805/4, 1805/3, 
1805/2. 

2. Sprostowanie błędu, o którym mowa w 
ust. 1, polega na naniesieniu na rysunek miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Okuniew drogi o symbolu KUD – w 
działce ew. nr 1901, w granicach wyznaczonych 
geodezyjnie, wynikających z wcześniejszych, za-
twierdzonych podziałów geodezyjnych, wraz z 
pasem poszerzającym drogę do szerokości 10,0m 
w liniach rozgraniczających po południowej stro-
nie tejşe działki w działce o nr 1805/3 na odcinku 
od działki 1805/4 (strona północna) do działki 
1805/2 (strona południowa). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Halinowa. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie: 

mgr Włodzimierz Gronczewski 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 160 – 30962 – Poz. 4706 
 

 

 
 
4 70 6 


