
PREZYDENT
MIASTA KALISZA

O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia 
„Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

terenu w rejonie ulic: Cicha - Prosta”

Na  podstawie  art.  17  pkt  l  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  roku  o  planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską Kalisza uchwały Nr XIX/284/2008 z dnia 24 stycznia 2008
roku,  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  „Zmiany  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego  terenu  w  rejonie  ulic:  Cicha  -  Prosta”,  obejmującej
obszar  ograniczony  ulicami:  Stawiszyńską  i  Aleją  Wojska  Polskiego  oraz Kanałem
Bernardyńskim, określony na załączniku graficznym do ww. uchwały.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.  z  2017 r.  poz.  1405  ze  zm.)
zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
w ramach sporządzania ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Zainteresowani  mogą  zapoznać  się  z  niezbędną  dokumentacją  sprawy  w siedzibie  Urzędu
Miejskiego w Kaliszu, w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, Główny Rynek 20,
62-800 Kalisz  oraz  składać  wnioski  do  wyżej  wymienionego  planu  miejscowego  oraz  do
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wnioski  należy  składać  na  piśmie  w siedzibie  Urzędu  Miejskiego  w  Kaliszu,  w  Wydziale
Budownictwa,  Urbanistyki  i  Architektury,  Główny Rynek  20,  62-800 Kalisz,  bądź  za  pomocą
środków  komunikacji  elektronicznej  na  adres  wbua@um.kalisz.pl,  w  terminie  do  dnia
15.02.2018 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wniosek  powinien  zawierać  także  oświadczenie  wnioskodawcy  dotyczący  zgody  na
przetwarzanie  i  udostępnianie  danych  osobowych  na  potrzeby  procedury  sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Kalisza.
Z up. Prezydenta Miasta Kalisza

/…/
Barbara Gmerek

Wiceprezydent Miasta Kalisza
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