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MARsZAŁEK

woJEwÓDZTwA MAZowIEcKIEGo
WWARSZAWIE

ul. Jagiellońska 26' 03-119 Warszawa

oTR-UO-450 1 .34.20 1 7.KW
)oło.

POSTANOWIENIE

Pouczenie:

Na niniejsze postanowienie inwestorowi przysługuje prawo
Samorządowego Kolegium odwoławczego w Warszawie, w terminie
pośrednictwem Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego
Zjazd l, 00-301 Warszawa.

Na podstawie ań. 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 2017 r. poz. 1073 tekst jednolity) 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 Wójta Gminy Gniewoszów, znak: GTK.6733.1.2017 z dnia 08.06.2017 r'
w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji obejmującej przebudou,ę largou,iskn na działkach nr ew. 296, 1180 połoŻonych w
miejscowości Gniewoszów gmina Gniewoszów dla wnioskodawcy: Gminy Gniewoszów ul.
Lubelska 1 6, 26-920 Gniewoszów

postanawia

uzgodnić w/w projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwesĘcji celu publicznego
w zakresie zadań samorządowych.

Uzasadnienie:

Wnioskowane zainwestowanie przedmiotouych działek pozostaje w zgodności
z zadaniami samorządowymi, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 w/w ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennlm, zawafiymi w Planie Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Mazowieckiego Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego
nr 180/l4 z dnia7.07.2014 roku (Dz.U.W.M.z 15.07.2014 roku, poz. ó868).

Wobec powyzszego, orzeczono jak w sentencji.

do wniesienia zuża|enia do
7 dni od daty doręczenia za
w Warszawie, ul. Nowy
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otrzymują:
l. wójt Gminy Gniewoszów ul' Lubelska 16,26-920 Gniewoszów wraz z dodatkowym egzemplarzem w celu

publicznego ogłoszenia
2' Wnioskodawca: Gmina Gnięwoszów ul. Lubelska l6,26-920 Gniewoszów
3. ala


