
PREZYDENT
MIASTA KALISZA

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic:

Długiej i Szerokiej.

Na  podstawie  art.  17  pkt  9  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  roku  o  planowaniu
i  zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz.U.  z  2018  r.  poz.  1945  ze  zm.)  oraz  uchwały
Nr XLIX/648/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2018 r.

zawiadamiam 
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulic: Długiej i Szerokiej obejmującego obszar ograniczony ulicami: Długą,
Stawiszyńską,  Włókniarzy,  Artylerzystów,  Kosynierów  i  ul.  Szeroką,  a  od  strony  wschodniej
działkami o numerach 2 i 20 (obr. 004 Chmielnik), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 7 listopada 2019 r. do 28 listopada 2019 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.

Przedmiotem wyłożenia jest tekst projektu planu miejscowego zaznaczony czcionką koloru
czerwonego  oraz  rysunek  projektu  planu  miejscowego,  na  którym  obszary  będące
przedmiotem  ponownego  wyłożenia  zaznaczono  poprzez  obwiedzenie  linią  koloru
czerwonego.  Pozostałe  części  tekstu  projektu  planu  miejscowego  oraz  rysunku  nie  uległy
zmianie i nie są przedmiotem niniejszego wyłożenia.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w
dniu 19 listopada 2019 roku w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza przy Głównym Rynku 20 (sala nr
38) 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  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 12 grudnia 2019 r.

Prezydent Miasta Kalisza
/…/
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