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Postanowienie nr 17
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 Węgierska Górka dla sołectwa Żabnica”(pismo nr G.7322/3/2003 z dnia 04.07.br.)
postanawia

uzgodnić przedłożony projekt „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Węgierska Górka dla sołectwa Żabnica” w zakresie zgodności z zadaniami samorządowymi województwa, albowiem nie jest z nimi sprzeczny.
Jednocześnie Zarząd Województwa Śląskiego informuje, iż :
	przewidywana w projekcie planu realizacja wyciągów i tras narciarskich (w masywach Rysianki i Lipowskiej) w granicach Żywieckiego Parku Krajobrazowego i na terenie zwartych kompleksów leśnych – koliduje z funkcjami ochronnymi tych obszarów i może nastąpić wyłącznie za zgodą Zarządu Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Ministra Środowiska oraz innych kompetentnych organów,

w projekcie winno się:
	skorygować granice Żywieckiego Parku Krajobrazowego według szczegółowych materiałów uzyskanych w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego,
zmienić podstawę prawną utworzenia Żywieckiego Parku Krajobrazowego – obowiązuje Rozporządzenie Nr 7/98 Wojewody Bielskiego z dnia 20.05.1998r. w sprawie utworzenia Żywieckiego Parku Krajobrazowego (Dziennik Urzędowy Województwa Bielskiego Nr 8,poz.97),
przewidzieć utworzenie ekotonów wzdłuż potoków i terenów leśnych poprzez wyłączenie z zainwestowania stref o odpowiedniej szerokości,
uzupełnić zapis dla terenów kolei (KK) o szczegółowe ustalenia dotyczące możliwości przebudowy do parametrów linii magistralnej,
zweryfikować układ komunikacji drogowej poprzez określenie kategorii dróg (krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne),

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) Wójt Gminy Węgierska Górka
2) a/a

