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Szkote Podstawowa Nr 34C 

20tt -02- o 6 

Znak: UD-XII-WAB.U.6733.60.2013.MSA Warszawa, r:'i' 

ZAWIADOMIENIE 
Na podstawie art. 10 § 1 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania 
administracyjnego Q.t. - Dz.U.2013.267) oraz 
art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (j.t. - Dz. U. z 2013r., 
poz. 594), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002r. o ustroju miasta stotecznego 
Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 ze zm.) oraz § 17 pkt 4 uchwaty Nr XLVI/1422/2008 Rady 
miasta stotecznego Warszawy z 18 grudnia 2008r. w sprawie przekazania dzielnicom m. st. 
Warszawy do wykonywania niektorych zadari i kompetencji m. st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. 
Maz. Nr 220, poz. 9485 ze zm.) 

z a w i a d a m i a m 
ze zostaty zebrane wszystkie materiaty w toczacym si? postepowaniu administracyjnym, 
prowadzonym na wniosek Miasta Stotecznego Warszawy Dzielnica Ursynow w sprawie 
wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powi^towym i 
gminnym dla inwestycji polegajacej na rozbudowie budynku szkoty podstawowej nr 340 
(powiekszenie stotowki szkolnej i szatni) oraz rozbudowie parkingu o miejsce 
postojowe dla autokaru wraz z przebudowq wjazdu na parking, ziokalizowanych na 
czesciach dziatek nr ew. 8 i 7/15 z obrebu 1-11-09 przy ul. Lokajskiego 3, na terenie 
Dzielnicy Ursynow m. st. Warszawy 

Pouczenie 
Zgodnie z trescia^ art.10 k.p.a. przed wydaniem decyzji stronom przysluguje prawo zajecia 
stanowiska wobec catosci zebranych dowodow i materiatew oraz zgtoszonych zadari - w 
terminie 7 dni od dnia doreczenia zawiadomienia. 

Informacia 
W zwiazku z powyzszym z aktami w ww. sprawie mozna sie zapoznad w Wydziale Architektury i 
Budownictwa dla Dzielnicy Ursyndw, Al. KEN 61 pokdj 310 (poniedzialki i czwartki w godz.12 °°-15 ) 
lub w inny dzieri, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu (tel.545-74-08) z inspektorem 
prowadzacym post?powanie administracyjne. Stronom post^powania stuzy prawo zgtaszania 
wnioskdw i zastrzezeri za posrednictwem Wydziatu Obslugi Mieszkaiicbw, Al. KEN 61, 02-777 
Warszawa 

z up. Zarzadu D 

Otrzymuia: 
1. Miasto Stoleczne Warszawa 

Dzielnica Ursyndw (WIR) - w miejscu 
(S^Szkota Podstawowa Nr 340 

Ul. Lokajskiego 3, 02-793 Warszawa 
3. Gimnazjum Nr 95 

Ul. Lokajskiego 3, 02-793 Warszawa 
4. Miasto Stoteczne Warszawa 

Biuro Gospodarki NieruchomoSciami 
Delegatura dla Dzielnicy Ursyndw w miejscu 

5. WAiB • U a/a 

wnictwa 


