Załącznik nr 3 do
UCHWAŁY NR XXXVIII/462/2009
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie uchwalenia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Leszna:
- w rejonie ul. Wróblewskiego, Królowej Jadwigi, Dąbrowskiego i Niepodległości w Lesznie;
- w rejonie ul. Przemysłowej i terenów kolejowych w Lesznie;
- w rejonie centrum w Lesznie

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium.
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Dz.U. z 2004r. Nr 6 poz.41, Nr 92 poz. 880,
Nr 141 poz. 1492, Dz.U. z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz.U. z 2006r. Nr 45
poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz.U.2007r. Nr 127 poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr
199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) Rada Miejska Leszna rozstrzyga
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium zgodnie z poniższą listą
nieuwzględnionych uwag:
Lista nieuwzględnionych uwag
Lp.

1.

Data wpływu Nazwisko i imię, nazwa
uwagi
jednostki
organizacyjnej
zgłaszającego uwagę
28.09.2009 r. − Stowarzyszenie Obrony
Leszczyńskiej Starówki

Treść uwagi

-

− LSH Starówka
-

− Mieszkańcy
-

2.

28.09.2009 r.

Mieszkańcy
i właściciele kamienic
na starówce
w Lesznie

-

-

uwaga dot. zaprzestania
lokalizacji nowych centrów
handlowych w bezpośredniej
bliskości Starówki;
uwaga dot. wstrzymania
procedury zatwierdzenia
zmiany studium;
postulat przeprowadzenia
analizy ekonomicznej
skutków oddziaływania
budowy wszystkich centrów
handlowych w Lesznie,
w szczególności
zlokalizowanych w obrębie
Starówki;
uwaga dot. zaprzestania
lokalizacji nowych centrów
handlowych w bezpośredniej
bliskości Starówki;
uwaga dot. wstrzymania
procedury zatwierdzenia
zmiany studium;

Oznaczenie
nieruchomość,
której dotyczy
uwaga
zmiany
studium
nr 4, 5, 6, 7

zmiany
studium
nr 4, 5, 6, 7

Rada Miejska Leszna postanawia nie uwzględnić ww. uwag oraz utrzymać w mocy
ustalenia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Leszna w rejonie:
- ul. Wróblewskiego, Królowej Jadwigi, Dąbrowskiego i Niepodległości w Lesznie;
- ul. Przemysłowej i terenów kolejowych w Lesznie;
- centrum w Lesznie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

