MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
W WARSZAWIE
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Warszawa, dn. ^ 0 maja 2017 r.

OTR-UO-4501.28.2017.AP
POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 10, lOa i art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 - tekst jednolity ze
zmianami) oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 - tekst jednolity ze zmianami), Marszałek
Województwa Mazowieckiego w odpowiedzi na pismo Urzędu Gminy Wolanów, znak:
BGP.6733.7.2017.BC z dnia 17.05.2017 r. (data wpływu 22.05.2017 r.) w sprawie uzgodnienia
projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej
budowę budynku biurowo-socjalnego, budynku warszta to wo-garażowego, wiaty na sprzęt oraz
magazynu soli na terenie obwodu utrzymania drogi na działkach nr ew. 164/1, 165/3 w
miejscowości Sławno (obręb 0022), gmina Wolanów dla wnioskodawcy: Generalnego Dyrektora
Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez Dyrektora Zarządzającego Michała
Czaudema, ul. Limanowskiego 8/15, 43-400 Cieszyn
postanawia
uzgodnić w/w projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
w zakresie zadań samorządowych.
Uzasadnienie:
Wnioskowane zainwestowanie przedmiotowych działek pozostaje w zgodności
z zadaniami samorządowymi, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 w/w ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zawartymi w Planie Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Mazowieckiego - Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego
nr 180/14 z dnia 7.07.2014 roku (Dz.U.W.M. z 15.07.2014 roku, poz. 6868).
Wobec powyższego, orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie:
Na niniejsze postanowienie inwestorowi przysługuje prawo do wniesienia zażalenia do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie 7 dni od daty doręczenia
za pośrednictwem Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy
Zjazd 1, 00-301 Warszawa.
z up. Marszałka/WojewzWztwa

D Y R SK TQ ^

Mazowieckiego
Regionalnego w Warszawie

mgrinż. arch. Piotr Brzeski

Otrzymują:
1.
2.
3.

Wójt Gminy Wolanów, ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów wraz z dodatkowym egzemplarzem w celu
publicznego ogłoszenia
Wnioskodawca: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowany przez Dyrektora
Zarządzającego Michała Czauderna, ul. Limanowskiego 8/15, 43-400 Cieszyn
a/a

