Załącznik nr 3
do uchwały nr V.55.15
Rady Miasta Ełku z dnia 31 marca 2015 r.
Projekt uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku został trzykrotnie wyłożony, wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko, do publicznego wglądu:
1. W dniach od 19 maja do 17 czerwca 2014 r. z terminem składania uwag do 9 lipca 2014 r. Do projektu nie wniesiono uwag.
2. W dniach od 8 września do 6 października 2014 r. z terminem składania uwag do 21 października 2014 r. Do projektu wniesiono jedną uwagę.

WYKAZ UWAG ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU
PRZESTRZENNYM DO WYŁOŻONEGO PROJEKTU ZMIANY
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA EŁKU
Lp.
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3.

[…]*

Treść uwagi
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Wniosek o zmianę zapisów
dotyczących terenów w strefie D,
położonych w Obszarze Chronionego
Krajobrazu Pojezierze Ełckiego, w
części dotyczącej zakazu lokalizacji
obiektów budowlanych w pasie
szerokości 100 m od linii brzegów
rzek i jezior.
Zapisy w pkt 2.2 projektu studium nie
uwzględniają zmiany, wynikającej z
uchwały nr XXXVII/754/14 Sejmiku
Województwa WarmińskoMazurskiego z dnia 26 maja 2014 r.
zmieniającej uchwałę nr VII/126/11 z
dnia 24 maja 2011 r. w sprawie
wyznaczenia Obszaru Chronionego
Krajobrazu Pojezierze Ełckiego.

Oznaczenie
nieruchomości,
której
dotyczy
uwaga

Ustalenia projektu studium dla
nieruchomości, której dotyczy uwaga
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559/4
(kwartał
Ds-4)

2.2 Obszary w strefie D chronione na
podstawie przepisów o ochronie przyrody
Na podstawie uchwały Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego Nr VII/126/11 z dnia 24
maja 2011 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru
Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego, na
obszarze tym, poza wyjątkami określonymi w
uchwale, zakazuje się:
[…]
- lokalizowania obiektów budowlanych w pasie
szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i
innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem
urządzeń wodnych oraz obiektów służących
prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej
lub rybackiej (zakaz ten nie dotyczy między
innymi zwartej zabudowy miast i wsi, w granicach
określonych w studiach uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin lub w
równorzędnych dokumentach planistycznych oraz
uzupełnień zabudowy mieszkaniowej i usługowej
pod warunkiem wyznaczenia nieprzekraczalnej
linii zabudowy od brzegów zgodnie z linią
występującą na działkach przyległych).
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Uwaga,
uwzględniona
przez
Prezydenta
Miasta, nie jest
rozpatrywana
przez Radę
Miasta Ełku.
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W dniach od 19 stycznia do 17 lutego 2015 r. z terminem składania uwag do 11 marca 2015 r. Do projektu nie wniesiono uwag.

*) Dane osobowe wnoszących uwagę podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.
zmianami).

