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Zarzqdzenie Nr 51/20{ 0

W6jta Gminy teck
z dnia 17 grudnia 2010r.

w sprawie: rozpatzenia uwag J6zefa i Bo2eny Kochafskich do ustalei projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jeziora
Zdworskiego polo2onego na terenie gminy tqck i grunt6w przyleglych
do Jeziora w strefie do 300m

Na podstawie art. 'l.7 , w zniqzku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z p62n. zm.) oraz arl. 7

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

poz. 159'1, z p62n. zm.) oraz Uchwal4 Rady Gminy w t-4cku Nr Xll/161/2004 z dnia

29 wrzesnia 2004r. o pzystqpieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania

pzestzennego dla jeziora Zdworskiego polo2onego na terenie gminy t-qck i grunt6w

przyfegtych do jeziora w strefie do 300m, W6jt Gminy Lqck zazqdz4 co nastepuje:

s1

Zlo2one w dniu 12.10.2010r. pzez Paristwo J6zefa i BozenQ Kochafiskich uwagi do projektu

miejscowego planu zagospodarowania pzestzennego dla jeziora Zdworskiego polozonego

na terenie gminy Lqck i grunt6w pzyleglych do jeziora w strefie do 300m, dotyczqce

mo2fiwo6ci pzeznaeenia terenu dzialki o nr ewid. 214 w miejscowo6ci Zdw6z pod

budownictwo mieszkaniowe lub letniskowe sq uwzglqdnione, natomiast dotyczqce

otzeznaczenia lerenu dzialki o nr ew. 215 budownictwo mieszkaniowe lub letniskowe zostaje

nieuwzglQdniona.

s2

Uwage kieruje sig do rozpatrzenia przez Rade Gminy Lqck.

s3

Zazqdzenie podlega pzekazaniu wnoszecym uwagQ.

s4

Vwkonanie zarz4dzenia powierza sie Kierownikowi Referatu Inwestycji i Rozwoju Uzqdu

Gminy Lqck.

s5

Zatzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.
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UZASADNIENIE

Paflstwo J6zef i Bo2ena Kochaiscy w Ao2onej uwadze wnoszq o przeznaczenie

dzialek o nr ew. 214 i 215 w miejscowo6ci Zdw6rz, kt6rych sq wlia6cicielami, pod

budownictwo mieszkaniowe lub letniskowe.

W projekcie miejscowego planu zagospodarowania pzestzennego dla jeziora

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

strefie do 300m, dzialka o nr ewid. 214, bqdqca dzialkq zabudowanE w miejscowo6ci

Zdw6rz zlokalizowana jest na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

sezonowej o charakteze rekreacji indywidualnej, dla kt6rych obowi4zuj4 ustalenia

zawarte w $14 ust. 2 pkt 2. Dzialka o nr ew. 215 w miejscowo6ci Zdw6rz, wchodzi w

sktad Zespolu Przyrodniczo - Krajobrazowego Jeziora Zdworskiego

wprowadzonego rozpoz4dzeniem nr 220 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 lipca

2001 roku ,,w sprawie wprowadzenia zespol6w przyrodniczo-krajobrazowych na

terenie wojew6dztwa mazowieckiego" (Dz. Uz. Woj. Maz . Nr 162, poz. 2402) i

zwiqzku z tym musi pozosta6 w dotychczasowym sposobie u2ytkowania bez prawa

zabudowy.

Dzialki nr ew.214 i 215 poto2one sq ponadto na terenie Gostyniisko-Gqbiiskiego

Obszaru Chronionego Krajobrazu dla kt6rego Wojewoda Mazowiecki w

rozpozqdzeniu Nr 15 z 27.07.2006r. (Dz. Urz. Woj Maz. Nr 157, po2.6152) okreSlit

obowiqzujqce warunki i zasady zagospodarowania terenu w tym zakaz zabudowy w

od legloSci 1 00m od rzek i jezior zlokalizowanych w jego g ran icach.

W zwiqzku z powyzszym nie ma mo2liwoSci prawnych zabudowy dzialki nr ew. 215,

a dzialka o nr ew. 214 zoslala ustalona w pojekcie planu jako budowlana.

Zawarte w niniejszym Zazqdzeniu w sprawie rozpatzenia uwag stanowisko W6jta

Gminy Lqck zostanie pzedlo2one Radzie Gminy Lqck celem rozstrzygnigcia.
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