
Kalisz, dnia 14 kwietnia 2022 r.
WBUA.6721.0001.2019

Obwieszczenie Prezydenta
Miasta Kalisza

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Majkowska- Aleja Wojska 
Polskiego 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), oraz art. 39 ust.1 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) oraz uchwały Nr 
XXXV/515/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 stycznia 2021 r.

zawiadamiam 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Majkowska – Aleja Wojska Polskiego, obejmującego obszary 
położone w rejonie ulic: Majkowskiej, Jana Długosza, Złotej i Alei Wojska Polskiego, 
wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 
kwietnia 2022 r. do 20 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza przy Głównym
Rynku 20 (pok. nr 40) w godz. od 8.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kalisza (www.bip.kalisz.pl), w 
zakładce: zagospodarowanie przestrzenne – projekty studium i miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 6 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza przy Głównym
Rynku 20 (sala nr 36) o godz. 13.30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi. Zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust.
2 i 3 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani 
mogą składać wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Kalisza (adres: 62-800 Kalisz, 
Główny Rynek 20) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i
adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia
6 czerwca 2022 r.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uzyskanych w toku 
prowadzenia postępowania dotyczącego sporządzenia planu miejscowego, w tym 
informacje o prawach osób, których dane dotyczą zostały udostępnione w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kalisza (www.bip.kalisz.pl), w zakładce: 



zagospodarowanie przestrzenne – informacje dotyczące przetwarzania danych 
osobowych WBUA3. 

Prezydent
Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski


