
Zarzqdzenie Nr 50 /2011
W6jta GminY Lqck
z dnia 23.11.2011r.

w sprawie: rozpatrzenia uwag Andrzeja smok do ustatefi projektu miejscowego planu' zagospodarowaniaprzestrzennegodtajezioraZdworskiegopolo2onego
na-terenie gminy Lqck igrunt6w przyteglych do jeziora w strefie do 300m

Na podstawie ar1. 17,w Zvtiqzku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestzennym (Dz. U. z 2OO3r. Nr 80 poz. 717 z po2n. zm.) oraz att. 7

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

poz. 1591, z po2n. zm.) oraz Uchwatq Rady Gminy w t-qcku Nr Xll/161/2004 z dnia

29 wrzesnia 2QO4r. o przystqpieniu do spoZqdzenia miejscowego planu zagospodarowania

pzestrzennego dla jeziora Zdworskiego polozonego na terenie gminy Lqck i grunt6w

pzyfeglych do jeziora w strefie do 300m, W6jt Gminy Lack zazqdza, co nastqpuje:

sl

Ao2onew dniu 28.10.2010r. WzezP. Andrzeja smok uwagi do projektu miejscowego planu

zagospodarowania pzestrzennego dla jeziora Zdworskiego polozonego na terenie gminy

Lqck i grunt6w pzy|eg|ych do jeziora w strefie do 300m, dotycz4ce moz|iwo6ci

ozeznaczenia terenu dzialki o nr ewid. 177 w miejscowosci Zdw6z pod budownictwo

mieszkaniowe, zostajq nieuwzglQdnione.

s2

Uwagq kieruje siq do rozpatrzenia pzez Radq Gminy Lqck

s3

Zazqdzenie podlega przekazaniu wnoszqcym uwagQ.

s4

wykonanie zafzqdzenia powierza siq Kierownikowi Referatu lnwestycji i Rozwoju Urzqdu

Gminy Lqck.

s5

Zaz4dzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.



UZASADNIENIE

Pan Andzej Smok w zlo2one! uwadze wnosi o przeznaczenie dzialki o nr ew. 177 w

miejscowoSci Zdw6rz, kt6rej jest wspotwla6cicielem, pod budownictwo

mieszkaniowe.

W projekcie miejscowego planu zagospodarowania pzestz ennego dla jeziora

Zdworskiego polo2onego na terenie gminy L4ck i gruntow pzyleglych do jeziora w

strefie do 300m, dzialka o nr ewid. 177 w miejscowo6ci Zdw6z zlokalizowana jest

czgsciowo na terenach przeznaczonych pod zalesianie (9ZLD) i na terenach Zespolu

Pzyrodniczo-Krajobrazowego Jeziora Zdworskiego.

Pzeznaczenie dzialki nr ew. 177 pod zalesianie wynika z zapis6w w obowi4zujqcym

Studium Uwarunkowari i Kierunk6w Zagospodarowania Przestrzennego gminy L4ck.

Ustalenia pzedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestzennego

muszq by6 zgodne ze studium uwarunkowai i kierunk6w zagospodarowania

pzestrzennego gminy. Zmiana przeznaczenia terenu czgSci dzialki nr ew. 177 w

stosunku do projektu planu wylozonego w 20'l0r. wynika z rozstrzygnigcia

nadzorczego wojewody Mazowieckiego nr LEX.P.JW.0911-2111 z dnia 14 lutego

201 1r. stwierdzajqcego niewa2noSd uchwaly zatwierdzajqcej w/w projekt planu'

Polnocna czgs6 dzialki, wchodzi w sklad Zespolu Pzyrodniczo - Krajobrazowego

Jeziora Zdworskiego - wprowadzonego rozpozqdzeniem nr 220 Wojewody

Mazowieckiego z dnia 10 lipca 2001 roku ,,w sprawie wprowadzenia zespol6w

przyrodniczo-krajobrazowych na terenie wojew6dztwa mazowieckiego" (Dz. urz.

Woj. Maz . Nr 162, poz. 2402) i zniqzku z tym musi pozosta6 w dotychczasowym

sposobie u2ytkowania bez prawa zabudowy.

Dzialka nr ew. 177 polozona jest ponadto na terenie Gostynirisko-Gqbiftskiego

obszaru chronionego Krajobrazu dla kt6rego wojewoda Mazowiecki w

rozporzqdzeniu Nr 15 z 27.07.2006r. (Dz. lJrz. woi. Maz. Nr 157, poz. 6152) okrei;lil

obowiqzujqce warunki i zasady zagospodarowania terenu w tym zakaz zabudowy w

odleglo5ci 100m od rzek i jezior zlokalizowanych w jego granicach'

Wzwi4zkuzpowyzszymniemamo2|iwo6ciprawnychprzeznaczeniaczqScidzia|ki

nr ew. 177 pod budownictwo mieszkaniowej jednorodzinne'

Zawarte w niniejszym Tarzqdzeniuw sprawie rozpalrzenia uwag stanowisko wojta

Gminy t-qck zostanie przedlo2one Radzie Gminy La-ck celem rozstrzygniecia'
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