
Zarz4dzenie Nr 49 /2011
W6jta GminY Lqck
z dnia23.11.2011r.

w sprawie: rozpatrzenia uwag Jolanty Brudzyriskiej do ustaleri projektu miejscowego' ptinu zagospo-darowania pnestrzennego dla jeziora. Zdworskiego
poloionego na terenie gminy Lqck i grunt6w przylegtych do jeziora w

strefie do 300m

Na podstawie art. 17, w zwi4zku z arl. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu

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

ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142

poz.1591,zp62n.zm.)orazUchwalERadyGminywLqckuNrX|l/161/2004zdnia
2gwzeSnia2OO4r,oprzystEpieniudospoftedzeniamiejscowegop|anuzagospodarowania

pzestzennego dla jeziora Zdworskiego polo2onego na terenie gminy Lqck i grunt6w

pzyfeglych do jeziora w strefie do 300m, W6jt Gminy Lqck zazqdza, co nastQpuje:

sl

Ao2ona w dniu 't7.10.201 1t. pzez Paniq Jolantg Brudzyriskq uwaga do projektu

miejscowegop|anuzagospodarowaniaprzestzennegod|ajeziorazdworskiegopo|ozonego

na terenie gminy L4ck i grunt6w przyleglych do jeziora w strefie do 300m, dotyczqca

mo2liwo6ci przeznaeenia terenu dzialki o nr ewid. 218 w miejscowoSci Zdw6rz pod

budownictwo mieszkaniowe lub letniskowe jest uwzglqdniona'

s2

Uwagg kieruje siQ do rozpatze nia pzez Radq Gminy t-qck'

63

Zarzqdzenie podlega pzekazaniu wnoszqcym uwage'

s4

WykonaniezarzqdzeniapowierzasigKierownikowiReferatulnwestycjiiRozwojuUrzgdu

Gminy Lqck.

RAJv

Zazadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania'



UZASADNIENIE

Pani Jolanta Brudzyriska w zlo2onej uwadze wnosi o przeznaczenie dzialki o nr ew.

218 w miejscowosci Zdw6z, kt6rej jest wta6cicielkq, pod budownictwo

mieszkaniowe lub letniskowe.

w projekcie miejscowego planu zagospodarowania pzestzennego dla jeziora

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

strefie do 300m, dzialka o nr ewid. 218, bgdqca dzialkq zabudowanqw miejscowo6ci

Zdworz zlokalizowana jest na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

sezonowej o charakterze rekreacji indywidualnej, dla kt6rych obowiqzujq ustalenia

zawarle w $14 ust. 2 Pkl2.

Dzialka nr ew. 218 polozona jest ponadto na terenie Gostynifisko-Gqbifiskiego

obszaru chronionego Krajobrazu dla kt6rego Wojewoda Mazowiecki w

rozpozqdzeniu Nr 15 z 27.07.2006r. (Dz. lJrz. Woi. Maz. Nr 157, po2.6152) okref\l

obowiqzujqce warunki izasady zagospodarowania terenu w tym zakaz zabudowy w

odleglo5ci 100m od n:ek i iezior zlokalizowanych w jego granicach'

w zwi4zku z powyzszym dziatka o nr ew.214 zostala ustalona w projekcie planu jako

budowlana lecz bez mo2liwosci lokalizacji na niej nowych obiekt6w budowlanych w

100 metrowej strefie od brzegu jeziora.

Zawarte w niniejszym zazqdzeniu w sprawie rozpaltzenia uwag stanowisko w6jta

Gminy Lqck zostanie pzedlo2one Radzie Gminy t-qck celem rozstrzygniqcia'
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