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Baranów, dnia 11.06.2018 r.

GP.6733.02.1.2018.MMo

DECYZJA
w sprawie zmiany treści decyzji GP.6733.02.2018.MMo

z dnia 11.05.2018 r.

Na podstawie art. 104 oraz art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj.
Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) na wniosek Gminy Baranów, ul. Rynek 21, 63-604 Baranów z
dnia 29.05.2018 r.
postanawiam
zmienić za zgodą stron decyzję ostateczną z dnia 26.05.2018 r. nr GP.6733.02.2018.MMo
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
budowie drogi gminnej nr G852555 i G852537 Mroczeń - Słupia pod Kępnem na terenie
działek objętych wnioskiem, nr ewidencyjny działek: 573/7,573/8, 590 (obręb Mroczeń,
gm. Baranów)
w następujący sposób:
L

w tekście decyzji:

I) pkt lIppkt
z:

1. litera d):

" ustalenia dotyczqce budowli:
-jezdnia o szerokości 6, m o nawierzchni bitumicznej - długość od 400, m do 450, Om,
- droga rowerowa o szerokości 2,2 m o nawierzchni z betonu asfaltowego - długość od 380,0
m do 420,0 m,
- zjazdy na nawierzchni z betonu asfaltowego,
- budowa rowu otwartego ",

°

°

na:
"ustalenia dotyczqce budowli:
-jezdnia o szerokości 6,0 m o nawierzchni bitumicznej - długość od 390,0 m do 450,0 m,
- droga rowerowa o szerokości 2,2 m o nawierzchni z betonu asfaltowego - długość od 350,0
mdo 420,0 m,
- zjazdy na nawierzchni z betonu asfaltowego,
- budowa rowu otwartego ",

Pozostałe ustalenia oraz załączniki do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
z dnia GP.6733.02.2018.MMo
z dnia 11.05.2018 f. nie ulegają zmianie.
Niniejsza decyzja stanowi załącznik do decyzji GP.6733.02.2018.MMo

z dnia 11.05.2018 r..

UZASADNIENIE
W dniu 29.05.2018 r. Gmina Baranów, ul. Rynek 21, 63-604 Baranów złożyła wniosek do
Wójta Gminy Baranów o zmianę decyzji GP.6733.02.2018.MMo
z dnia 11.05.2018 r. o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie uwzględnionym w niniejszej decyzji.
Wnioskodawca we wniosku wniósł o zmianę ustalonej długości planowanej inwestycji dla
jezdni oraz ścieżki rowerowej.
Stwierdzono, iż wnioskowana zmiana polegająca na zwiększeniu zakresu długości dla
planowanych inwestycji jest zasadna i zgodna z przepisami odrębnymi.
W związku z powyższym zmienia się decyzję z dnia 11.05.2018 r. nr GP.6730.02.2018.MMo
zgodnie z żądaniem Wnioskodawcy, ponieważ ww. zmiana nie wykracza poza zakres unormowań
objętych wcześniejszą decyzją oraz nie narusza obowiązujących przepisów.
Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji decyzji.

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Kaliszu, ul. Częstochowska 12, 62-800 Kalisz, za pośrednictwem Wójta Gminy Baranów, w
terminie 14 dni od dnia jej doręczenia lub odbioru. Na podstawie art. 127 KPA strona może
zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał
decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się
prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się
ostateczna i prawomocna.
projekt decy:::ji opracowała:
mgr inż. Katar:::yna Jastr:::ębska -Domagała
Zaśw. nr Z-509/KW/35//2014
c:::ewnviec 2018 r.
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wiadomości:
Fabryka Mebli BENIX Kaczorowscy Sp. j. Mroczeń 29a, 63-604 Baranów
Pani Lidia Kaczorowska zam. Mroczeń l3A, 63-604 Baranów
Pan Bernard Kaczorowski zam. Mroczeń l3A, 63-604 Baranów

