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Postanowienie nr 25/2003
Zarządu Województwa Śląskiego

Działając na podstawie art. 41 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1590 z późn. zm.), w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, Zarząd Województwa Śląskiego w składzie: 

Michał Czarski 
–
Marszałek,
Jan Grela 
–
Wicemarszałek,
Sergiusz Karpiński 
–
Wicemarszałek,
Marian Jarosz 
–
Członek Zarządu,
Wiesław Maras 
–
Członek Zarządu

po przeprowadzeniu analizy projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mykanów” (pismo nr GK.V.7223/U/GM/1/03 z dnia 01.07.2003r.)


postanawia

uzgodnić przedłożony projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mykanów” w zakresie zgodności z zadaniami samorządowymi województwa, albowiem nie jest z nimi sprzeczny.
Jednocześnie Zarząd Województwa Śląskiego na podstawie art. 23 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuje, iż:
	zapisy planu dotyczące autostrady A1 należy uzgodnić z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad,

ustalenia §7 należy doprowadzić do spójności w zakresie nazewnictwa rzek,
dla ujęcia „Wierzchowisko” należy uzupełnić zapis o granice i ustalenia dla strefy ochrony pośredniej ujęć wód wgłębnych,
należy skorygować zapisy dotyczące Głównego Zbiornika Wód Podziemnych – na terenie gminy występuje GZWP 408 Niecka Miechowska (MW) oraz GZWP 326 Częstochowa (E),
należy uzupełnić plan o udokumentowane złoża surowców mineralnych w miejscowości Borowno oraz obszar i teren górniczy dla złóż Lubojenka I,
należy doprowadzić do spójności zapisów §19 i §26 pkt 19 na rysunku i w legendzie,
należy uzupełnić i uporządkować zapisy dotyczące infrastruktury (rurociąg paliwowy Koluszki - Boronów, uwzględnienie istniejącej linii 400 kV) oraz doprowadzenie do spójności oznaczeń zapisu dla stacji 110/15 kV Wierzchowisko z rysunkiem i legendą).


Marszałek Województwa Śląskiego

........................................................
(podpis i pieczęć)



Pouczenie:
Na podstawie art.106 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego na postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który je wydał, w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.


Otrzymują:
1) 1 x Wójt Gminy Mykanów
2) 1 x a/a

