
Woit GminY tr-,qck

Zarzqdzenle Nr 50 ,20't 0
W6ita Gminy L4ck

z dnia 17 grudnia 2010r.

w sorawie: rozpatrzenia uwag Bo2eny Smok, Andrzeja Smok i J6zefa Smok do ustalef!! et" eltrY' -p-[J"tt, tiqsiowego 
' planu zagospodarowania przestrzennego dla

jeziora ZOworstiego- potoiorrego -1? 
terenie gminy L4ck i grunt6w

irrzylegtych do jeziora w strefie do 300m

Naoodstawieaft'17,wAt!|qzkuzart.18ust.1ustawyzdnia27marca2003r.op|anowaniu

i zagospodarowaniu pzestzennym (Dz. U z 2O03r ' Nr 80 poz' 717 z p62n' zm') oraz arl' 7

ust.1pkt.,|ustawyzdniaSmarcalgg0r.osamoz4dziegminnym(D2.U.2200.1r.Nr142
poz. 1591, z p62n' zm.) oraz Uchwalq Rady Gminy w Lqcku Nr Xll/161/2004 z dnia

2gwze6nia20o4r.opzystqpieniudospoz4dzeniamiejscowegop|anuzagospodarowania
pzestrzennego dla jeziora Zdworskiego polozonego na terenie gminy Lqck i grunt6w

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

s1

z|ozonewdniull.lo.2ol}r.przezP.BozeneSmok,P.AndrzejaSmokiP'J6zefaSmok

uwagidoprojektumiejscowegop|anuzagospodarowaniaprzest|zennegod|ajeziora

ZdworskiegopolozonegonatereniegminyL4ckigrunt6wprzy|eg|ychdojeziorawstrefiedo

300m'dotycz4cemo2liwoScip|zeznaczeniaterenudzialkionrewid'lTTwmiejscowosci

2$16rz pod uslugi sportu irekreacji, zostaj4 nieuwzglgdnione'

s2

Uwagg kieruje sie do rozpatzenia przez Radq Gminy L4ck'

s3

Zarzqdzenie podlega przekazaniu wnosz:tcym uwagg'

s4

\A/ykonaniezarz4dzeniapowiezasiqKierownikowiReferatu|nwestycjiiRozwoju

Gminy Lqck.

s5

UrzQdu

Zaz4dzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania'



UZASADNIENIE

Pafistwo Bo2ena Smok, Andzej Smok i J6zef Smok w zlo2onej uwadze wnosza o

pzeznaczenie czq5ci dzialki o nr ew. 177 w miejscowo6ci Zdw6z, kt6rej sq

wsp6lwla6cicielami, pod uslugi sportu i rekreacji.

W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jeziora

Zdworskiego polo2onego na terenie gminy tqck i grunt6w przylegtych do jeziora w

strefie do 300m, dziatka o nr ewid. 177 w miejscowoSci Zdw6rz zlokalizowana jest

czq6ciowo na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (15MN) ina
terenach Zespolu Pzyrodniczo-Krajobrazowego Jeziora Zdworskiego. Dla czg6ci

dzialki (MN) obowi4zujq ustalenia zawarte w $13. P6lnocna czqS6 dzialki, wchodzi w

sklad Zespofu 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.

Dzialka nr ew. '177 poto2ona jest 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, poz. 6152) okrefilil

obowiqzuj4ce warunki i zasady zagospodarowania terenu w tym zakaz zabudowy w

odlegloSci 1 00m od zek i jezior zlokalizowanych w jego granicach.

W zwiqzku z powyzszym nie ma mo2liwo6ci prawnych pzeznaczenia cze6ci dzialki

nr ew. 177 pod usfugi sportu i rekreacji.

Zawarle w niniejszym Zazqdzeniu w sprawie rozpalzenia uwag stanowisko W6jta

Gminy L4ck zostanie przedlo2one Radzie Gminy Lqck celem rozstrzygniqcia.
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