
Zarzqdzenie Nr 78/2020

Iltfjta Gminy Lqck

z dnia 31 liPca 2020r.

w sprawie rozpatrzenia uwagi wniesionej do wllo2onego do publicznego wgl4du

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestfzennego Gminy L4ck dla terenu

wsi Korzei Kr6lewski.

Na podstawie art. l7 pkt 12 ustawy z dnia 27 matca2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz.IJ. z 2020 r. poz.293) oraz art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorz4dzie gminnym (Dz. rJ. z 2020 r. poz.7l3.), w zwi4zk]d z uchwal4 Rady Gminy

L4ck Nr V/47/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. o prryst4pieniu do sporz4dzenia miejscowego

planu zagospodarowania przesfizennego Gminy L4ck dla terenu wsi Korzeri Kr6lewski

zar z4dzam, co nastgpuj e :

$r
Uwagg wniesion4 do wyloZonego do publicznego wgl4du projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Gminy tr 4ck dla terenu wsi Korzeri Kr6lewski rozstrzygam

w spos6b ustalony w zalqczniku nr I do niniejszego zarz4dzenia.

$2
Zarz4dzene wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

V!r(l.jl i i



Zalqcznik nr 1

do Zarz4dzenia nr 7812020
z dnia 31 lipca 2020 r.

WYKAZ TIWAG WNIESIONYCH DO WYLOZONf,GO DO PUBLICZNEGO WGLADU
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWAI\IA PRZESTRZENNEGO

Wykaz dotyczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy L4ck dla terenu wsi Korzeri Kr6lewski.
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Szczepaniak

Umieszczeni€ w
ustaleniach planu zapis6w
dopuszczaj 4cych budowg
biogazowni rolniczej wraz
z infrastruktur4
towarzysz4cq silos6w,
suszami zbozowej,
magaz;yn6w na zbozq
wiaty na masryny
rolnicz€, wiaty na slomg,
budyoku inwentarskiego
kumika o obsadzie 75 tys.
sztuk brojlera.
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3KDW _
droga
wewn9rtznq
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rolnc;
I4RM _
lereny
zabudowy
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urz4dzefl
melioracji
wodnych

+
Ustalenia planu pozwalajq na realizaqj9
silos6w, suszami zbozowej, magazyn6w na
zbot€, wiaty na masz',ny rolnicze, wiary na

slomg, budynku inwentarskiego
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