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Zarz4dzenie Nr 47 /2010
W6jta GminY Lqck

z dnla '17 grudnia 2010r.

w sprawie: rozpatrzenia uwag Marka suchockiego reprezentoutanego przez Zofig' Sucnock4-Korys do ustalef projektu miejscowego - . planu

zagospodlrowania pnestrzennego dla ieziora Zdworskiego polo2onego

na-terlnie gminy Lqck I grunt6w pzyleglych do ieziora w strefie do 300m

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

i zagospodarowaniu pzestzennym (Dz. U. z 20O3r. Nr 80 poz. 717 z po2n. zm.) oraz afi. 7

ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samoz4dzie gminnym (Dz. U. z 200',1r. Nr 142

poz.1591,zp62n'zm.)oazUchwa|4RadyGminywt.qckuNrX||/161/2004zdnia

2g wrzesnia 2004r. o przystqpieniu do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania

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

pzylegtych do jeziora w strefie do 300m, W6jt Gminy L4ck zarzqdza, co nastqpuje:

s1

zlo2one w dniu 17.09.2010r. przezP. Marka suchockiego reprezentowanego wzez P- Zofie

suchockq-KoryS uwagi do poektu miejscowego planu zagospodarowania pzestrzennego

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

w strefie do 300m, dotyczqce mo2liwo6ci przeznaczenia terenu dzialek o nr ewid. 136/13 i

136/14 w miejscowo5ci Koszel6wka pod budownictwo mieszkaniowe lub letniskowe, zostajq

nieuwzglqdnione.

s2

Uwagq kieruje siq do rozpatrze nia pzez Radq Gminy Lqck'

s3

ZazEdzenie podlega przekazaniu wnoszqcym uwage.

s4

wykonanie zarzqdzenia powieza sie Kierownikowi Referatu Inwestycji i Rozwoju urzqdu

Gminy L4ck.

s5

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.



UZASADNIENIE

Pan Marek suchocki reprezentowany ptzez Paniq Zofig Suchock4-Korys w zlo2onej

uwadze nie wyraza zgody na pzeznaczenie dzialek o nr ew. 136/13 i 136/14 w

miejscowosci Koszel6wka, kt6rych jest wlascicielem, pod projektowany zespol

pzyrodniczo - krajobrazowy, proponujqc pzeznaczenie ich terenu pod budownictwo

mieszkaniowe lub letniskowe.

w projekcie miejscowego planu zagospodarowania pzestzennego dla jeziora

Zdworskiego polo2onego na terenie gminy t-qck i grunt6w pzylegtych do jeziora w

strefie do 300m, dzialki o nr ewid. 136/13 i 136/14 w miejscowoSci Koszel6wka,

wchodzq w sklad Zespotu Pzyrodniczo - Krajobrazowego Jeziora Zdworskiego -

wprowadzoneg o tozpozqdzeniem nr 220 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 lipca

2001 roku ,w sprawie wprowadzenia zespol6w pzyrodniczo-krajobrazowych na

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

utiqzku z tym muszq pozosta6 w dotychczasowym sposobie u2ytkowania bez prawa

zabudowy.

Dzialki nr ew. 136/13 i 136t14 polozone sq ponadto na terenie Gostyniisko-

G4biriskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu dla kt6rego Wojewoda Mazowiecki w

rozporz4dzeniu Nr 15 z 27.O7.2OOGr. (Dz- Urz. WoI Maz. Nr 157, poz' 6152) okre(lil

obowi4zujqce warunki i zasady zagospodarowania terenu w tym zakaz zabudowy w

odlegloSci 100m od rek i iezior zlokalizowanych w jego granicach'

W zwiqzku z powy2szym nie ma mo2liwo6ci prawnych zabudowy w/w dzialek'

zawarlew niniejszym zazqdzeniuw sprawie rozpatrzenia uwag stanowisko w6jta

Gminy t-qck zostanie przedlo2one Radzie Gminy L4ck celem rozstrzygniqcia'
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