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Szymon Osiński, 
syn Moniki i Sylwestra, 

brat Mikołaja, 
ur. 13.04.2021, godz. 21:02,

3600 g, 56 cm, 
Borki, gm. Mrozy

Blanka Helena Bakuła, 
córka Małgorzaty i Adama,
siostra Martyny i Bartka, 
ur. 25.04.2021, godz. 6:18, 

3200 g, 53 cm,
Stojadła

Laura Liliana Kopcińska,
córka Karoliny i Adama,

siostra Oli,
ur. 23.04.2021, godz. 14:19,

3530 g, 57 cm, 
Tyborów

Halinów, dnia 11 maja 2021 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA HALINOWA

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 t.j.) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Halinowie Uchwały Nr XXIV.242.2020 z dnia 29 października 2020 r. w  sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów  
w zakresie  obejmującym część miejscowości Stary Konik, gmina Halinów.
Granice obszaru objętego zmianą nr 3 Studium zostały oznaczone na załączniku graficznym do w/w uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące przystąpienia do sporządzenia zmiany studium.

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 9 czerwca 2021r. :

•  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.

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 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 t.j.)
zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany nr 3 Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów.

Zainteresowani  mogą  składać  wnioski  do  prognozy  oddziaływania  na  środowisko  w  nieprzekraczalnym  terminie  do  dnia  9 
czerwca 2021r. 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.

 Burmistrz Halinowa
/-/  Adam Ciszkowski

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. 11 pkt. 1 i 3 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 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów. 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.
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