WYKAZ I ANALIZA WNIOSKÓW DO AKTUALIZACJI PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ZGŁOSZONYCH OD DNIA 8 GRUDNIA 2008 ROKU DO 12 MAJA 2009 ROKU
Transport - drogi
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Samorządy powiatowe
Starostwo Powiatowe
w Łęczycy

1.

Uwzględnienie Drogi Bursztynowej jako drogi wyprowadzającej ruch ciężki
z terenów ŁSSE

Wymaga dodatkowych analiz w kontekście znaczenia w układzie
regionalnym

X

Samorządy gminne

Urząd Miejski w Łęczycy

2.

Uwzględnienie wschodniej obwodnicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 1

3.

Uwzględnienie północnej obwodnicy miasta w ciągu drogi wojewódzkiej nr
703

4.

Uwzględnienie Drogi Bursztynowej będącej drogą obwodową od
południowej i zachodniej strony miasta

X

Wymaga dalszych analiz ze względu na uwarunkowania
związane z ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego
oraz ochroną zabytków
Przebieg drogi wymaga dodatkowych analiz i uszczegółowienia
ze względu na uwarunkowania związane z ochroną środowiska
przyrodniczego

X

X

Wymaga dodatkowych analiz w kontekście znaczenia w układzie
regionalnym

Transport – lotnictwo i logistyka
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Treść wniosku

lokalne

1
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Samorządy gminne
Wójt Gminy Wodzierady

5.

Lotnisko na terenie gminy

X

Wymaga dalszych analiz pod kątem zasadności i potrzeby
realizacji

Administracja rządowa i instytucje branżowe
Lotnisko Łask Sp. z o. o.

6.

Uwzględnienie cywilnego portu lotniczego cargo – mix w Łasku wraz
z planowanym Kompleksem Multimodalnym Łódź - Łask

X

Warunkowo i alternatywnie do Leźnicy Wlk. w zależności od
udostępnienia lotniska wojskowego do celów cywilnych ( decyzja
na szczeblu krajowym )

Stowarzyszenia i osoby prywatne
Stowarzyszenie
Powiatów i Gmin Ziemi
Łęczyckiej

7.

Wprowadzenie inwestycji rozwojowej w postaci Intermodalnego Klastra
Logistycznego Łęczyca

X

Warunkowo i alternatywnie do Łasku w zależności od
udostępnienia lotniska wojskowego do celów cywilnych ( decyzja
na szczeblu krajowym )

Kształtowanie i ochrona środowiska
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Administracja rządowa i instytucje branżowe
PGE Elektrownia
Bełchatów S.A.

8.

Uwzględnienie aspektów lokalizacyjnych, znajdującej się w fazie
przygotowawczej, inwestycji CCS – Carbon, Dioxide Capture and Storage,
mającej na celu podziemne składowanie CO2 ( warianty lokalizacyjne –
rejony Budziszewic, Lutomierska i Wojszyc )

X

Technologia składowania wymaga dalszych studiów i analiz pod
kątem geologicznym i lokalizacyjnym

