
UCHWAŁA NR XLVI/635/2021 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

w sprawie stwierdzenia nienaruszenia zgłoszonego do uchwalenia miejscowego planu rewitalizacji 
„Jabłkowskiego – Podgórze” w Kaliszu, ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Kalisza oraz Gminnego Programu Rewitalizacji  Miasta Kalisza 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1372 z póżn. zm.) oraz art. 37j ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741, z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr VI/67/2019 Rady Miasta Kalisza 
z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu rewitalizacji „Jabłkowskiego 
– Podgórze” w Kaliszu, Rada  Miasta Kalisza uchwala co następuje: 

§ 1. Stwierdza się, że przedłożony projekt miejscowego planu rewitalizacji „Jabłkowskiego - Podgórze” 
w Kaliszu, nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Kalisza zatwierdzonego Uchwałą Nr XIV/215/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 września 2019 r. oraz 
Gminnego Programu Rewitalizacji  Miasta Kalisza przyjętego Uchwałą Nr XLI/512/2017 Rady Miasta Kalisza 
z dnia 27 lipca 2017 r. z późniejszymi zmianami. 

§ 2. . Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/.../ 

Tadeusz Skarżyński
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 37j ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. z 2021 r., poz. 741, z późn. zm.) Rada Gminy może uchwalić miejscowy plan rewitalizacji po

stwierdzeniu, w odrębnej uchwale, że nie narusza on ustaleń studium oraz gminnego programu rewitalizacji.

Stąd podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Prezydent
Miasta Kalisza

/.../
Krystian Kinastowski
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