
Zatzadzenie Nr 48 
'20'lIW6ita Gminy tqck
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w sprawie: rozpatrzenia uwag Boienny Kochafskiej d-o ustaleri proiektu mieiscowego

planu zagosp'otdlil*"il'" prztstrzeineoo dla iezlora Zdworsxtego

polozonego nl"ilt"iil'dttfi- racr i gru-nt6w przvlegtych do ieziora w

itrefie do 300m

Na podstawie art. 17, w zwi4zku z art' 18 ust l ustawy z dnia 27 marca2003r' o planowaniu

i zagospodarowaniu pzestzennym (Dz U' z2OO3r'Nr 80 poz' 717 z p'62n' zm'\ ozz aft' 7

ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia E marca 1990r. o samozqdzie gminnym (Dz. tJ. z 2001r' Nr 142

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

29 wzesnia 2O04r. opzystqpieniu do spozqdzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestzennego dla jeziora Zdworskiego polo2onego na terenie gminy L4ck i grunt6w

pzyleglych do jeziora w strefie do 3OOm' W6jt Gminy L4ck zazadza' co nastepuje:

s1

Zlo2ona w dniu 17'10'201 1r' przez Pani4 Bo2ennq Kocharisk4 uwaga do projektu

miejscowego planu zagospodarowania pzestzennego dla jeziora Zdworskiego polozonego

na terenie gminy L4ck i grunt6w pzyleglych do jeziora w strefie do 300m' dotyczqca

mo2liwo6ci pzeznaczenia terenu dzialki o nr ewid' 214 w miejscowosci Zdw6z pod

budownictwo mieszkaniowe lub letniskowe jest uwzglqdniona' natomiast uwaga dotyczqca

orzeznaeenia|erenudziat|donrew.215budownictwomieszkaniowe|ub|etniskowezostaje

nieuwzgledniona'

s2

Uwagq kieruje siQ do rozpatze nia ptzez Radq Gminy L4ck'

s3

Zarzqdzenie podlega pzekazaniu wnoszqcym uwage'

s4

Wykonanie zarzqdzenia powieza sig Kierownikowi Referatu Inwestycji i

GminY L4ck'

s5

Zarrqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania'

Rozwoju Uzqdu

'i=,-"'k



UZASADNIENIE

pani Bo2enna Kochahska w zro20nej uwadze wnosi o pzeznaczenie dzialek o nr ew.

214iz,|SwmiejscowoSciZdw6z,kt6rychjestwtaScicie|kq,podbudownictwo

mieszkaniowe lub letniskowe'

W projekcie miejscowego planu zagospodarowania pzestzennego dla jeziora

Zdworskiego polozonego na terenie gminy Lqck i grunt6w przyregtych do ieziora w

strefie do 300m, dzialka o nr ewid' 214'bqd4cadzialk4zabudowanAw miejscowo6ci

Zdw6zz|oka|izowanajestnaterenachzabudowymieszkaniowejjednorodzinnej

sezonowej o charakteze rekreacji indywiduarnej, dra kt6rych obowi4zujq ustalenia

zawarte w $14 ust. 2 pkt2' Dzialka o nr ew' 215 w miejscowo6ci Zdw6z' wchodzi w

sklad Zespolu Przyrodniczo - Krajobrazowego Jeziora Zdworskiego

wprowadzoneg o rozporzqdzeniem nr 220 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 lipca

200lroku,,wsprawiewprowadzeniazespol6wprzyrodniczo-krajobrazowychna

terenie wojew6dztwa mazowieckiego" (Dz' r0z' Woj' Maz ' Nr 162' poz' 2402) i

zwi4zku z tym musi pozosta6 w dotychczasowym sposobie u2ytkowania bez prawa

zabudowY.

Dzia|kinrew.2l4i215poto2ones4ponadtonaterenieGostynirisko-Gqbifiskiego

Obszaru Chronionego Krajobrazu dla kt6rego Wojewoda Mazowiecki w

rozpoz4dzeniu Nr 15 z 27'07'2006r' (Dz' lJrz' Woi' Maz' Nr 157' poz' 6152) okreSlil

obowiqzuj4ce warunki i zasady zagospodarowania terenu w tym zakaz zabudowy w

od|egloScil00modzekijeziorz|oka|izowanychwjegogranicach.

W zwiqzku z powyzszym nie ma mo2liwo6ci prawnych zabudowy dzialki nr ew' 215'

a dzialka o nr ew. 214 iakozainwestowana zostala ustalona w projekcie planu iako

budowlana.

Zawarte w niniejszym Zarzqdzeniuw sprawie rozpatrzenia uwag stanowisko W6jta

Gminy L4ck zostanie przedlo2one Radzie Gminy t'eck celem rozstrzygnigcia'
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