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Lublin, 13.05.2019 r.

Pani
Małgorzata Suchanowska
Radna Rady Miasta Lublin
za pośrednictwem
Pana
Jarosława Pakuły
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Do sprawy: BRM-II.0003.1.119.2019

Odpowiadając na interpelację Pani Radnej z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie
konsultacji społecznych dotyczących zmiany mpzp na terenie Osiedla Piastowskiego
uprzejmie informuję, że procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ul. Leszka Czarnego realizowana w oparciu o

uchwałę

Rady Miasta Lublin Nr 533/XX/2016 z dnia 8 września 2016 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Lublin - część II - dla dwóch obszarów (z 28 obszarów objętych w/w uchwałą),
położonych w rejonach ulic: 1) Obszar I-J - rejon ulicy Leszka Czarnego, 2) Obszar I-K
- rejon ulicy Stokrotki - procedowana jest zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Ustawa o planowaniu przestrzennym zapewnia udział społeczeństwa w
procesie planistycznym poprzez możliwość składania wniosków do planu, wyłożenia
projektu planu do publicznego wglądu, wnoszenia uwag do projektu planu oraz udziału
w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami.
Przedmiotowy projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od
25.02.2019 r do 18.03.2019 r. Termin składania uwag upłynął 03.04.2019 r.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami dotyczącymi zmian
planu miejscowego odbyła się w dniu 5 marca 2019 r. o godzinie 16 00 w siedzibie
Urzędu Miasta Lublin. Na prośbę mieszkańców i Rady Dzielnicy zorganizowano
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kolejną dyskusję publiczną, która odbyła się w dniu 1 kwietnia o godz. 17. 00 w hali
„Globus”.
Każda zainteresowana osoba miała możliwość wyrażenia swojego stanowiska
zarówno osobiście w trakcie dyskusji publicznych jak i poprzez złożenie uwag.
Złożone dotąd uwagi są obecnie analizowane. Projekt planu po naniesieniu
zmian

z nich

wynikających

zostanie

przedłożony

do

ponownych

uzgodnień

i opiniowania przez uprawnione instytucje, a następnie ponownie wyłożony do
publicznego wglądu. Odbędzie się też po raz kolejny dyskusja publiczna.
Informacja o terminie ponownego wyłożenia projektu planu wglądu, terminie
dyskusji publicznej oraz o możliwości składania uwag będzie publikowana na stronie
BIP Urzędu Miasta Lublin w zakładce Planowanie przestrzenne oraz w lokalnej prasie.

Zastępca Prezydenta
Artur Szymczyk
(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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