
PREZYDENT
MIASTA KALISZA

OBWIESZCZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piaszczysta - Wiosenna

Na  podstawie  art.  17  pkt  9  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  roku  o  planowaniu
i  zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz.U.  z  2020  r.  poz.  293  ze  zm.)  oraz  uchwały  Nr
XLIX/649/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2018 r.,

zawiadamiam 
o  ponownym  wyłożeniu  do  publicznego  wglądu  projektu  Miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego Piaszczysta - Wiosenna obejmującego obszar ograniczony
ulicami: Wiosenną, Łódzką, Nędzerzewską oraz granicą administracyjną miasta. Projekt planu
wraz  z  prognozą  oddziaływania  na  środowisko  zostanie  udostępniony  w  dniach  od  06
sierpnia 2020 r. do 27 sierpnia 2020 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.

Ponowne  wyłożenie  do  publicznego  wglądu  projektu  Miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego  Piaszczysta  –  Wiosenna  dotyczy  jedynie  terenu  w
rejonie ul.  Piaszczystej,  przeznaczonego pod tereny zieleni urządzonej (2ZP) i  tereny
zabudowy usługowej (3U). Prognoza oddziaływania na środowisko, wykonana w ramach
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko będzie wyłożona dla całego projektu
planu.

Dyskusja  publiczna nad przyjętymi  w projekcie  planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie  się  w  dniu  12  sierpnia  2020  roku w  siedzibie  Urzędu  Miasta  Kalisza  przy
Głównym Rynku 20 (sala nr 36) o godz. 12.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie
planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi dotyczące terenu zabudowy usługowej - 3U
oraz terenu zieleni urządzonej - 2ZP 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 11 września 2020 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się
również  uwagi  wniesione  za  pomocą  elektronicznej  skrzynki  podawczej  opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 

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


	OBWIESZCZENIE

