
PREZYDENT
MIASTA KALISZA

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Tereny Przydworcowe III 

– część A.

Na  podstawie  art.  17  pkt  9  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  roku  o  planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r.  poz.  778 z późn. zm.) oraz uchwały Rady
Miejskiej Kalisza Nr XIX/234/2016 z dnia 04 lutego 2016 r., zmienionej uchwałą Rady Miejskiej
Kalisza Nr XXII/282/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., 

zawiadamiam 
o  wyłożeniu  do  publicznego  wglądu  projektu  Miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego – Tereny Przydworcowe III – część A obejmującego obszar pomiędzy Galerią Amber
a  terenami  kolejowymi,  wraz  z  prognozą  oddziaływania  na  środowisko,  w  dniach
od 18 sierpnia 2016 r.  do 15 września 2016 r.  w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Kaliszu przy
Głównym Rynku 20 (pok. nr 18) w godz. od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w
dniu 14 września 2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaliszu przy Głównym Rynku 20
(sala nr 36) o godz. 14.00.

Zgodnie  z  art.  18  ust.  1  ustawy,  każdy  kto  kwestionuje  ustalenia  przyjęte  w  projekcie  planu
miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie (adres:  62-800 Kalisz, Główny Rynek 20)  do Prezydenta Miasta
Kalisza z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia
nieruchomości,  której  uwaga  dotyczy,  w  nieprzekraczalnym  terminie  do  dnia
05  października  2016  r.  Jako  wniesione  na  piśmie  uznaje  się  również  uwagi  wniesione
w postaci elektronicznej

1. opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie
elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1893) lub

2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów
ustawy z  dnia  17  lutego  2005 r.  o  informatyzacji  działalności  podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352) lub

3. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.


