
W6it Gminv Lqclc

Zarz4dzenie Nr 48 /2010
W6jta GminY Lqck

z dnia 17 grudnia 2010r.

w sprawie: rozpatrzenia uwag Krystyny i Tadeusza 2uchniewicz do ustalefi projektu
' mtejscowego pianu- zigospodarowania pnzesttzennego dla jeziora

Zdworskiego poto2onego na terenie gminy L4ck i grunt6w przyleglych

do jeziora w strefie do 300m

Na podstawie aft. 17 , w zwiqzku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu

i zagospodarowaniu pzestzennym (Dz' U. z 20Q3r. Nr 80 poz' 717 z p62n' zm \ onz aft' 7

ust..lpkt.lustawyzdniaSmarcalgg0r.osamoz4dziegminnym(D2.U.22001r.Nr142
poz.159.1,zp62n.zm)orazUchwa|qRadyGminywt-qckuNrXl|/161/2004zdnia

29 wrzesnia 2OO4r. o pzystqpieniu do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania

pzestrzennegod|ajeziorazdworskiegopo|ozonegonatereniegminyL4ckigrunt6w
pzylegtych do jeziora w strefie do 300m, W6jt Gminy Lapk zarzqdza, co nastepu1e:

s1

Zfo2one w dniu 11.10.2010r. i 30.1'1.2010t. przez Pafistwa Krystyne i Tadeusza

zuchniewicz, uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

jeziora zdworskiego polo2onego na terenie gminy L4ck i grunt6w przyleglych do jeziora w

strefie do 300m dotycz+

1) Braku uzgodnienia wylo2onego projektu planu z Regionalnq Dyrekcjq Ochrony

Srodowiska. Niniejsza uwaga zostala uwzgledniona'

2) Braku informacji dla terenu zN27 w czesci opisowej. Niniejsza uwaga zostala

uwzglgdniona.

3)NiezgodnoSciusta|erlprojektup|anuzusta|eniamizawartymiwobowiqzujqcymstudium

uwarunkowafi i kierunk6w zagospodarowania pzestrzennego gminy Leck' Niniejsza

uwaga nie zostala uwzglgdniona'

4) Braku roanti4zania projektowego dla terenu 1W' Niniejsza uwaga nie zostala

uwzglQdniona.

5)Niezgodno66zapis6ws22uchwa|yzestudiumuwarunkowafiikierunk6w
zagospodarowania przestrzennego gminy Lqck' Niniejsza uwaga nie zostala

uwzgledniona.

s2

Uwage kieruje siq do rozpatrze nia przez Radq Gminy Lqck'

L---,9



s3

Zazqdzenie podlega pzekazaniu wnoszqcym uwage.

s4

Wykonanie zarzqdzenia powierza sig Kierownikowi Referatu Inwestycji i Rozwoju Uzgdu

Gminy Leck.

s5

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania. LV
o

o



UZASADNIENIE

Pafistwo Krystyna i Tadeusz Zuchniewicz w zlozonych uwagach wykazujq brak uzgodnienia

wylo2onego projektu planu z Regionalna Dyrekcjq ochrony srodowiska oraz brak informacji

dla terenu 27ZN w czg6ci opisowej.

celem spozedzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jeziora

Zdworskiego polozonego na terenie gminy t-qck i grunt6w przyleglych do jeziora w strefie do

3OOm jest gl6wnie potrzeba ochrony przed dalsz4 urbanizacjq teren6w pzybrze2nych jeziora

Zdworskiego. Zespol projektowy od dnia otzymania pisemnego nieuzgodnienia projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestzennego pzez Regionalnq Dyrekcjq Ochrony

Srodowiska (pismo z dnia 20.08.2010r. nr RDOS-14-WST-llGZ-7041-71/10) na bie2qco

prowadzil rozmowy w siedzibie RDOS, a tak2e wizje w terenie z przedstawicielami gm. L4ck.

po licznych konsultacjach doszlo do wyjasnienia spornych kwestii i pismem Nr RDOS-14-

WST-||-GZ-7041 -71t10 z dnia 11.10.2010r. W6jt gminy otrzymal w formie pisemnej

uzgodnienie projektu planu (wersji z wrzeSnia 2010r.). Ww problemy skutkowaly

koniecznoicia ponownego wylo2enia projektu planu do publicznego wgledu. Z uwagi na

zakres zmian dotyczqcych wylqcznie ochrony pzyrody projekt nie wymagal dokonywania

powt6rnych uzgodnie6 z innymi organami.

Brak opisu dla terenu 27ZN w tekscie uchwaly jest pomylkq edycyjn4.

Paristwo 2uchniewicz w zlo2onej uwadze piszq o niezgodnosci ustaleh projektu planu z

ustaleniami zawartymi w obowiqzujqcym studium uwarunkowah i kierunk6w

zagospodarowania pzestrzennego gminy L4ck'

Obowiqzuj4ce SU|KZP gminy tqck uchwalone zostalo w 1999r., gdzie 6wczesne pzepisy

m6wity o sp6jno6ci mpzp ze studium, stqd w studium prawdopodobnie nie wszystkie

lokafizacje zoslaly oznaczone i opisane. Zgodno66 miejscowego planu ze studium

obowiqzuje od 2003r. Ustalenia przedmiotowego mpzp nie kolidujq z obowiqzuj4cym

studium i sq zgodne z obowiqzujqcymi przepisami i uzgodnione z organami do tego

powolanymi.

Brak rozwiqzania projektowego dla terenu 1W - stacji ujecia i uzdatniania wody

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego okre6la sig pzeznaczenie terenu i

szereg innych parametr6w zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym. Niniejsze warunki zostaly okreSlone w $22 uchwaly (tekstu planu).

Nie spoz4dza siq projeK6w zagospodarowania terenu poszczeg6lnych dzialek.

Zawarle w niniejszym Zazqdzeniu w sprawie rczpatzenia uwag stanowisko W6jta

Gminy Lqck zostanie pzedlo2one Radzie Gminy Lqck celem rozstzygniqcia.
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