
Zarzqdzenie Nr 51 /20101
W6jta GminY tqck
z dnia 23.11'2O11r '

w sprawie: rozpatrzenia uwag Pana Bogdana lKuS 
do ustalei projektu miejscow.ego

planu zagospolarowania przestnennesg. dla j:-zi?11. 
191::",I1"s"

poloionego na terenie gminy Lqck i grunt6w przyleglych do Jezlora w

strefie do 300m

Na oodstawie aft. 17 , w irr'li4zku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o p|anowaniu

i zagospodarowaniu przestzennym (Dz' U' z 2003r' Nr 80 poz 717 z po2n' zm') onz ad.' 7

ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r' o samorz4dzie gminnym (Dz' U' z 2001r' Nr 142

poz. 1591, z po2n. zm') oraz Uchwalq Rady Gminy w Lqcku Nr Xll/161/2004 z dnia

29 wze5nia 2OO4r. oprzystqpieniu do sporz4dzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestzennego dla jeziora Zdworskiego polozonego na terenie gminy t-qck i grunt6w

przyleglych do jeziora w strefie do 300m, W6jt Gminy Lqck zazqdza' co nastqpuje:

sl

zlo2onew dniu 28.10.201Or. pzez P. Bogdana KuS uwagi do projektu miejscowego planu

zagospodarowaniaprzestzennegod|ajezioraZdworskiegopolo2onegonatereniegminy

tqck i grunt6w przylegtych do jeziora w strefie do 300m' dotyczace mozliwosci

pzeznaeeniaterenudzialkionrewid.lTgWmiejscowoSciZdw6rzpodbudownictwo

mieszkaniowe, zostajq nieuwzglednione'

s2

Uwagg kieruje siq do rozpatze nia pzez Radq Gminy Lqck'

s3

Zaz4dzenie podlega pzekazaniu wnoszacym uwage'

s4

WykonaniezatzqdzeniapowiezasieKierownikowiReferatulnwestycjiiRozwojuUzqdu

Gminy Lqck.

s5

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania'



UZASADNIENIE

pan Bogdan KuS w zlozonej uwadze wnosi o przeznaczenie dzialki o nr ew. 179 w

miejscowo6ciZdw6z,kt6rejjestwsp6lwta5cicie|em,podbudownictwomieszkaniowe

jednorodzinne.

W projekcie miejscowego planu zagospodarowania pzestrzennego dla jeziora

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

strefiedo300m,dziatkaonrewid.lTgwmiejscowo6ciZdw6rzzlokalizowanajest

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

Pzyrodniczo-Krajobrazowego Jeziora Zdworskiego oraz na terenach zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej (1 3MN).

Pzeznaczenie dzialki nr ew. 179 pod zalesianie wynika z zapis6w w obowi4zujqcym

Studium Uwarunkowah i Kierunk6w Zagospodarowania Pzestzennego gminy t-qck'

Ustalenia przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

muszq by6 zgodne ze studium uwarunkowai i kierunk6w zagospodarowania

pzestrzennego gminy. Zmiana pzeznaczenia terenu czg6ci dzialki nr ew' 179 w

stosunku do projektu planu wylo2onego w 2010r' wynika z rozstrzygnigcia

nadzorczegoWojewodyMazowieckiegonrLEX.P.JW.0gll-2l11zdnia14|utego

20llr.stwierdzajqcegoniewa2noS6uchwa|yzatwierdzaj4cejw/wprojektp|anu.

Polnocnaczgs6dziatki,wchodziwskladZespoluPzyrodniczo-Krajobrazowego

Jeziora Zdworskiego - wprowadzoneg o rozporzqdzeniem nr 220 Wojewody

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

przyrodniczo.krajobrazowychnatereniewojew6dztwamazowieckiego',(Dz.Urz.

Woj. Maz . Nr 162, po2.2402) izwiqzku z tym musi pozosta6 w dotychczasowym

sposobie u2ytkowania bez prawa zabudowy'

Dzialkanrew.lTgpolozonajestponadtonaterenieGostynirisko-Gqbihskiego

Obszaru Chronionego Krajobrazu dla kt6rego Wojewoda Mazowiecki w

rozpozqdzeniu Nr 15 z 27.07.200Gr' (Dz' Urz' Woi' Maz' Nr 157' poz' 6152) okreilil

obowiqzujqce warunki i zasady zagospodarowania terenu w tym zakaz zabudowy w

odleglo6ci 100m od rzek i jezior zlokalizowanych w jego granicach'



w zwiqzku z powyzszym nie ma mo2liwoSci prawnych przeznaczenia pozostalej

czgSci dzialki nr ew. 179 pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Ponadto

pomimo ustalenia w projekcie planu czgSci dzialki nr ew. 179 jako budowlanei lecz

bez mo2liwo6ci lokalizacji na niej nowych obiekt6w budowlanych w 100 metrowej

strefie od baegu jeziora.

zawarte w niniejszym zaz4dzeniu w sprawie rozpatzenia uwag stanowisko w6jta

Gminy t-qck zostanie pzedlozone Radzie Gminy t qck celem rozstrzygnigcia'

o
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