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Postanowienie nr 52/SP/2014
Marszałka Województwa Śląskiego


Działając na podstawie art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami), 
Marszałek Województwa Śląskiego

po przeprowadzeniu analizy projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń w hali paczkowej tj. szatni i pomieszczeń 
do rozdziału prasy na pomieszczenia dla służby doręczeń, pomieszczenia do rozdziału paczek, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, zmiany sposobu użytkowania hali wagonowej tj. torowiska z peronami do obsługi ambulansów pocztowych na plac manewrowy z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych oraz dla zmiany sposobu zagospodarowania terenu tj. torowiska 
z peronami przed halą wagonową na plac manewrowy z miejscami postojowymi przy 
pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7 w Katowicach
(pismo Prezydenta Miasta Katowice B-II.6733.1.2014.ADL z dnia 13.01.2014 r.)
postanawia
uzgodnić ustalenie lokalizacji wyżej wymienionej inwestycji celu publicznego. 

Uzasadnienie

Przedmiotowa inwestycja nie jest sprzeczna z zadaniami służącymi realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, określonymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego przyjętym uchwałą nr II/21/2/2004 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 czerwca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 27 lipca 2004 r. Nr 68 poz. 2049), które zostały ustalone w dokumentach przyjętych przez Sejm RP, Radę Ministrów, właściwego ministra lub Sejmik Województwa Śląskiego, wobec powyższego postanawia się jak na wstępie.
Marszałek Województwa Śląskiego
.........................................................
(podpis i pieczęć)
Pouczenie:
Na podstawie art.141 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 × Prezydent Miasta Katowice 
2) 1 × a/a

