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Ogłoszenia... 

Sprzedam

Sprzedam działki w Osinach Nowych, media, 
tel. 504 335 977  (60)

Sprzedam działkę budowlaną, Wielgolas,  
4222 m2, tel. 664 723 050 	 (63)

Sprzedam szamba betonowe, 
zbiorniki na deszczówkę

PRODUKCJA – DOWÓZ – MONTAŻ
Na życzenie wykop i przyłącza, 

kontakt 889 634 897 (64)

 Kupię
Skup aut, całe i uszkodzone (motory),  
tel. 505 488 414 (8)

 Usługi
Docieplanie budynków, SZYBKO, TANIO, 
SOLIDNIE, tel.  502 053 214 (4)

MALBRUK	Układanie	kostki	brukowej	z	
materiałem	lub	bez,	wycinka	drzew,		
tel.	503	008	987		 (19)

KOMINIARZ – pełen zakres, tel. 781 495 997 (296)

Usługi auto lawetą, tel. 505 488 414		 (306)

KANCELARIA FINANSOWA
BIURO	RACHUNKOWE	

KRYSTYNA	CHOJNOWSKA
TEL. 602 840 093 (10)

Usługi hydrauliczne, profesjonalnie,  
tel. 502 686 023		 (295)

Kompleksowe	wykończenia	biur,	mieszkań,	domów.		
tel.	511	029	819	 		 	 								(320)

Dotacja 60 tys. zł
w ramach programu
,,Restrukturyzacja 

Małych Gospodarstw”. 
Nabór wniosków do 14 lipca

– również dla osób
nie ubezpieczonych w KRUS.

Wypełnianie wniosków.
Dojazd do rolników

tel. 795 931 529 (315)

 Praca
Zatrudnię	do	prac	remontowych,	umowa	o		pracę,	
tel.	663	489	509																																																												(87)

 Mam do wynajęcia
Sprzęt budowlany, ogrodniczy, elektronarzędzia, 
Mińsk Maz., ul. Andriollego 16, tel. 25 758 60 41, 
www.wypozyczalnia-minsk.com        (1)

Glebogryzarki, wertykulatory spalinowe, 
zagęszczarki 300 kg, tel. 606 445 143   	 (2)

Sprzedam działkę budowlano-usługową, 
kilkaset metrów od stacji Mińsk Mazowiecki 
-Anielina. Powierzchnia 845 m2 (trapez 
szerokość 20-27 m, długość 34-52 m). 
W drodze woda, kanalizacja, prąd,  
cena 330 zł/m2, tel. 503 778 260 (76)

(2)

	

OFERTY PRACY PUP

Murarz/pomocnik	murarza	 Łęka
Sprzątaczka	 Wielgolas
Nauczyciel	chemii	 Mrozy
Nauczyciel	biologii	 Mrozy
Monter	ogrodzeń	 Warszawa
Pomoc	kuchenna	 Mińsk	Mazowiecki
Woźna	oddziałowa	 Sulejówek
Kierowca	ciężarówki	C+E	 Mińsk	Mazowiecki
Psycholog	 Kąty
Pracownik	produkcji	 Jakubów
Sprzedawca	w	sklepie	
spożywczo-przemysłowym	 Huta	Mińska
Pomocnik	budowlany	 Sulejówek
Magazynier	 Mińsk	Mazowiecki
Kierowca	kat.	C,	C+E	 Glinianka
Programista	Front-End	 Mińsk	Mazowiecki
Programista	Full-Stack	Developer	Mińsk	Mazowiecki
Podinspektor	ds.	prowadzenia	
systemu	gospodarki	odpadami	 Halinów
Technolog	działu	wdrożeń	i	produkcji	 Halinów
Księgowy	 Wielgolas
Kelner	Zagórze

Nazwa  stanowiska               Miejscowość

Więcej	na	stronie:	www.praca.powiatminski.pl
lub	pod	numerem	25	759	27	13	w.	401	do	406.

   Gminna Spółdzielnia ”SCh” w Dobrem ogłasza 
   przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż 
           działek zabudowanych o numerach:

1232/7	o	pow.750	m²,	 1232/8	o	pow.	1385	m²,	 1232/10	o	pow.	1467	m²,	 1232/11	
o	pow.	1165	m²,	1232/12	o	pow.	905	m²,	1232/13	o	pow.	216	m²	i	działki	niezabudo-
wanej	nr	1232/9	o	pow.	495	m²	położonych	w	Dobrem	przy	ul.	Kościuszki	34.	Cena	za	
m²	działki	3.000	zł.	oraz	działkę	zabudowaną	nr	238/6	o	pow.	616	m²,	położonej	w	Po-
rębach	Nowych.	Cena	za	m²	działki	250	zł.

Oferty	z	podaniem	oferowanej	ceny	przyjmowane	będą	w	siedzibie	Spółdzielni	przy	
ul.	Tadeusza	Kościuszki	34b	na	druku	stanowiącym	zał.	nr	1	do	Regulaminu,	do	dnia		
21 lipca 2022 r.

O	terminie	otwarcia	ofert	zainteresowani	zostaną	powiadomieni	indywidualnie.
Spółdzielni	przysługuje	prawo	unieważnienia	przetargu	bez	podania	przyczyny.

Uprawniony	do	kontaktów	z	oferentami	jest	Prezes	Spółdzielni	–	tel. 505 333 590.

Dobre, dnia 14 czerwca 2022 r.

Biuro ogłoszeń 
i reklamy „Cs”

Mińsk Maz, ul. Konstytucji 3 Maja 2/108

tel.: 25 758 89 13, 509 604 120
e-mail: biuro@co-slychac.pl

Zamówienia przyjmujemy w redakcji,
telefonicznie lub mailem.

Jakość w najlepszej cenie!
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                                                                                                                                                                      Halinów, dnia 20 czerwca 2022 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA HALINOWA

 ➢ o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Okuniew, gmina
  Halinów – teren szkoły;
 ➢ o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Cisie, gmina
  Halinów – w rejonie ulic Mostowej i Staropolskiej oraz autostrady A2;
 ➢ o przystąpieniu do sporządzenia zmiany uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  obszaru administracyjnego Cisie, gmina Halinów (zmiana uchwały dotyczy ustaleń tekstowych zawartych w § 10 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz
  w § 11 ust. 3 pkt 2 i 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego Cisie, gmina Halinów uchwalonego
  uchwałą Nr XXXIII/193/02 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 24 czerwca 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 23 sierpnia 2002, Nr 224 poz.
   5662) sprostowanej uchwałą Nr XXVII/240/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 marca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 24 maja
  2009 r. Nr 76 poz. 2083)
  
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503)

zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Halinowie uchwał:
➢ Nr XLIII.397.2022 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
  części miejscowości Okuniew, gmina Halinów – teren szkoły;
➢ Nr XLV.417.2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  części miejscowości Cisie, gmina Halinów – w rejonie ulic Mostowej i Staropolskiej oraz autostrady A2;
➢ Nr XLV.418.2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego obszaru administracyjnego Cisie, gmina Halinów. 
  Granice obszaru objętego planami miejscowymi przedstawiają załączniki graficzne do uchwał dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej
  Gminy Halinów: 

https://bip.halinow.pl/dokument-3227-uchwala_nr_xliii_397_2022_w_sprawie.html

https://bip.halinow.pl/dokument-3351-uchwala_nr_xlv_417_2022_w_sprawie.html

Granice obszaru objętego zmianą planu miejscowego przedstawia załącznik graficzny do uchwały dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej 
Gminy Halinów: 

https://bip.halinow.pl/dokument-3352-uchwala_nr_xlv_418_2022_w_sprawie.html

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów.

Wnioski należy składać do Burmistrza Halinowa, wskazując przedmiot wniosku, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, adresu zamieszkania 
albo siedziby oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy w terminie do dnia 22 lipca 2022 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.  

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 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 2022 r. 
poz.1029 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w 
planów miejscowych. 
Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lipca 2022 r. 
w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Halinowie ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów albo za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: prognoza@halinow.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Halinowa.
Wnioski złożone po upływie terminu podanego powyżej pozostawia się bez rozpatrzenia.                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                               z up. Burmistrza
                                 Zastępca Burmistrza
                                  /-/ Adam Sekmistrz   
Klauzula informacyjna:
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Halinowa - reprezentujący Gminę Halinów z siedzibą: ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów. 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. 1 
i 4 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 sporządzenia projektów planów miejscowych. Jednocześnie informuję 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.


