
Kalisz, dnia 13 września 2017 r. 

PREZYDENT
MIASTA KALISZA

OBWIESZCZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza wraz z prognozą

oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko

Na  podstawie  art.  11  pkt  10  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017, poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia
3  października  2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  o środowisku  i jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zawiadamiam
o  ponownym  wyłożeniu  do  publicznego  wglądu  części  projektu  Studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem  wyłożenia  w  zakresie  części  graficznej  jest  rysunek  studium  –  Kierunki
zagospodarowania  przestrzennego,  na  którym  obszary  będące  przedmiotem  ponownego  wyłożenia
zaznaczono  poprzez  obwiedzenie  linią  koloru  czerwonego.  Pozostała  część  rysunku  studium nie  jest
przedmiotem niniejszego wyłożenia.

 Przedmiotem wyłożenia  w  zakresie  części  tekstowej  jest  tekst  projektu  studium zaznaczony
czcionką koloru czerwonego. Pozostała część tekstu studium nie jest przedmiotem wyłożenia. Z projektem
studium będącym przedmiotem ponownego wyłożenia można się zapoznać w siedzibie Urzędu.

Prognoza oddziaływania na środowisko, wykonana w ramach strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko będzie wyłożona dla całego projektu studium. 

Wyłożenie odbędzie się w dniach od  21.09.2017 r.  do 12.10.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Kaliszu, w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, pok. nr 18,
w godzinach od  800 do  1500.  Projekt  Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego
miasta  Kalisza  wraz  z  prognoza  oddziaływania  na  środowisko zostanie  także opublikowany  na  stronach
internetowych urzędu (adres: www.kalisz.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce „Zagospodarowanie
przestrzenne – Projekty Studium  Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego”.

 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Kalisza rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22.09.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Kaliszu Główny Rynek 20 (sala nr 36) o godz. 900.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do będącej przedmiotem wyłożenia  części projektu studium. Uwagi
należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Kalisza, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres
wbua@um.kalisz.pl,  z  podaniem imienia  i  nazwiska  lub  nazwy jednostki  organizacyjnej  i  adresu,  oznaczenia
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3.11.2017 r.
Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać
Prezydentowi Miasta Kalisza w nieprzekraczalnym terminie do dnia  3.11.2017 r. Stosownie do przepisu art. 40
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 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.
1405)  uwagi i  wnioski mogą być  składane w formie pisemnej,  ustnie do protokołu lub za pomocą środków
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Sapiński
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