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PP.RP.KW – 572/16
Postanowienie nr 885/PP/2016
Zarządu Województwa Śląskiego
Działając na podstawie art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 11 pkt 6 oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.), Zarząd Województwa Śląskiego w składzie:

Marszałek Województwa
–
Wojciech Saługa
Wicemarszałek Województwa
–
Aleksandra Skowronek
Wicemarszałek Województwa
–
Stanisław Dąbrowa
Członek Zarządu Województwa
–
Henryk Mercik 
Członek Zarządu Województwa
–
Kazimierz Karolczak

po przeprowadzeniu analizy projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta i gminy Łazy;
(pismo Burmistrza Łaz znak: WGN.6720.2.2016 z dnia 05.10.2016 r.)
postanawia
uzgodnić przedmiotowy projekt zmiany studium 
Uzasadnienie
Zmiana studium dotyczy jedynie ujawnienia udokumentowanych złóż kopalin, oraz zmiany przeznaczenia terenu położonego w sołectwie Ciągowice i w tym zakresie zapisy zmiany studium nie są sprzeczne z ustaleniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ przyjętego uchwałą Nr V/26/2/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Śl. z 13.09.2016 r., poz. 4619), wobec czego postanawia się jak na wstępie. 
Jednocześnie informuje się, że w części studium nieobjętej niniejszą zmianą znajdują się zapisy odwołujące się do nieaktualnego już planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego z 2004 roku. W związku z tym, wnioskuje się o uwzględnienie ustaleń aktualnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ przy okazji sporządzania następnej zmiany studium.
Ponadto wydaje się, iż zapisy Części 2 – Ustaleń zmiany studium w „Kierunkach zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenu” dla „Obszarów górniczych i złóż surowców” (str. 11) winny zostać również uaktualnione. Korekcie winna także ulec błędnie użyta nazwa „surowce minimalne”. 


..........................................................				.........................................................

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 × Burmistrz Łaz
2) 1 × a/a

