
Zarzqdzenie Nr 47 /2011

W6ita Gminy LqGk
z dnia 23 

"11 

.20'l1r .

w sprawie: rozpatrzenia uwag Danuty Malgorzaty J62wik' Pawta J6atik' Piotra J6zwik
' do ustatei 'piojekiu irielscowego planu -q":-p-:1?i"::l:

przestrzennego ila'leziora lqwo.rski:g:^ eolo2one-g-o na terenie gmrnv

[iJig;tt& przvrlgrych do jeziora w strefie do 300m

Na podstawie art. 17, w zvtr4zku zart 18 ust '1 ustawy z dnia 27 marca 2003r' o planowantu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz U' z 2OO3r' Nr 80 poz' 717 z p62n' zm') oraz arl' 7

ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia E marca 1990r. o samorzqdzie gminnym (Dz. u. z 2001r. Nr 142

ooz. 1591, z p62n' zm) oraz Uchwalq Rady Gminy w L4cku Nr Xll/161/2004 z dnia

29wrze6nia2oo4|.oprzysrqpieniudosporzqdzeniamiejscowegop|anuzagospodarowania

pzestzennego dra jeziora Zdworskiego poro2onego na terenie gminy L4ck i grunt6w

pzyleglych do jeziora w strefie do 3OOm' W6jt Gminy Lqck zarzedza' co nastqpuje:

s1

zrozone w dniu 17.10.2011r. przez p. Danutg Matgozate J62wik, pawta J6zwik, Piotra

J6zwikuwagidoprojektumiejscowegop|anuzagospodarowaniapzestrzennegod|ajeziora

Zdworskiego polozonego na terenie gminy Leck i grunt6w przylegtych do jeziora w strefie do

3OOm, dotyczece mo2liwosci ptzeznaczenia terenu dzialek o nr ewid' 173/6' 213 w

miejscowosciZdw6zpodbudownictwomieszkaniowelub|etniskowe,s4uwzg|qdnione

natomiast dla dzialki o nr ew' 173/1 zostajq nieuwzglednione'

s2

Uwage kieruje siq do rozpatzenia pzez RadQ Gminy LAck'

s3

Zazqdzenie podlega przekazaniu wnoszacym uwage'

s4

Wykonanie zarzqdzenia

GminY Lqck.

oowiezasiqKierownikowiReferatulnwestycliiRozwojuUrzqdu

s5

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania'



UZASADNIENIE

Paristwo Danuta Malgozata J6zwik' Pawel J6zwik' Piotr J6zwik w zlo2onej uwadze

wnosz4o prceznaczenie dzialek o nr ew 173/1' 17316' 213 w miejscowo5ci Zdworz'

kt6rych sq wta6cicielami, pod budownictwo mieszkaniowe lub letniskowe'

W projekcie mie1scowego planu zagospodarowania pzestzennego dla jeziora

Zdworskiego poiozonego na terenie gminy Lqck i grunt6w przylegtych do jeziora w

strefie do 300m, dziatka o nr ewid' 2'13' bqd4ca dzialkazabudowanqoraz dzialka o

nr ew. 173/6 w mielscowosci Zdw6z zrokalizowane sa na terenach zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej sezonowej o charakterze rekreacji indywidualnej' dla

kt6rych obowi4zujq ustalenia zawarte w $14 ust' 2 pkl 2' Dzialka o nr ew' 17311 w

miejscowo6ci Zdw6rz, wchodzi w sklad Zespolu Pzyrodniczo - Krajobrazowego

Jeziora Zdworskiego - wprowadzonego rozporzqdzeniem nr 220 Woiewody

Mazowieckiego z dnia 10 lipca 2001 roku "w sprawie wprowadzenia zespot6w

pzyrodniczo-krajobrazowych na terenie wojew6dztwa mazowieckiego" (Dz' Urz'

Woj. Maz . Nr 162, poz' 2402) i zwi4zku z tym musi pozostad w dotychczasowym

sposobie u2ytkowania bez prawa zabudowy'

Dzialki nr ew. 17311, 173t6' 213 polozone s4 ponadto na terenie Gostynihsko-

G4biriskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu dla kt6rego Wojewoda Mazowiecki w

rozpozqdzeniu Nr 15 z 27 07 '2QO6r' 
(Dz' IJrz' Woi' Maz' Nr 157' poz' 6152) okreSlil

obowiqzuj4ce warunki i zasady zagospodarowania terenu w tym zakaz zabudowy w

odlegtoScil00modrzekijeziorzloka|izowanychwjegogranicach'

W zwiqzku z powyzszym nie ma mo2liwo5ci prawnych zabudowy dzialki nr ew'

173|1, adziatki o nr ew' 213 i 173/6 zostaty ustalone w projekcie p|anu jako

budowlane.

Zawatlew niniejszym Zazqdzeniuw sprawie rozpatrzenia uwag stanowisko W6jta

Gminy t-qck zostanie przedlo2one Radzie Gminy t-qck celem rozstaygnigcia'
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