Zarządzenie Nr 278/2021
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 19 maja 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu
miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm. ), art. 17 pkt 1 w związku z art. 37n ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2021 r. poz. 741 z późn. zm. ), art. 39 ust. 1 pkt 1-5 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 (Dz. U. z 2021 r.
poz. 247 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 4 uchwały Nr XXV/331/2012 Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2012 poz. 3344) zarządza się, co następuje:

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

§1
Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu
miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze, którego granice
zostały określone w Uchwale 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 wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko.
Konsultacje są finansowane w ramach projektu Nr POWR.02.19.00-00-KP11/18
pt. „PRZESTRZEŃ GMINNA-LOKALNA WARTOŚĆ” realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś
priorytetowa II Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjnobudowlanych i planowania przestrzennego, sfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Konsultacje mają charakter ogólnomiejski. W konsultacjach mogą brać udział
wszyscy mieszkańcy Kalisza zainteresowani tematyką objętą przedmiotem
konsultacji.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 26.05.2021 r. do 02.07.2021 r.
Przedmiotem konsultacji jest wyłożenie projektu miejscowego planu rewitalizacji
Jabłkowskiego-Podgórze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do
publicznego wglądu.
Celem konsultacji jest zebranie opinii na temat projektu miejscowego planu
rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:
1) wyłożenie do publicznego wglądu w dniach od 26.05.2021 r. do 16.06.2021 r.:
projektu miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze wraz

z prognozą oddziaływania na środowisko w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza
przy Głównym Rynku 20 (Biuro Rewitalizacji, pok. 11) w godzinach od 8:00 do
15:00 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznych Urzędu
Miasta
Kalisza
(www.bip.kalisz.pl)
w zakładce
Zagospodarowanie
przestrzenne – projekty studium i miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz w zakładce Konsultacje społeczne.
2) zbierania uwag do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko, które należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Kalisza,
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, bądź za pomocą środków komunikacji
elektronicznej na adres rewitalizacja@um.kalisz.pl, w terminie do dnia
02.07.2021 r. Uwaga powinna zawierać: nazwisko i imię lub nazwę jednostki
organizacyjnej i adres, przedmiot wniesionej uwagi, oznaczenie
nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz podpis osoby zgłaszającej.
3) zbierania uwag do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko poprzez ankietę on-line, która zostanie udostępniona w dniach
od 26.05.2021 r. do 30.06.2021r. Odnośnik do ankiety zostanie podany na
stronach www.kalisz.pl oraz www.rewitalizacjakalisz.pl,
4) otwartego spotkania z interesariuszami, w ramach którego zostanie
przeprowadzona dyskusja publiczna. Spotkanie odbędzie się w dniu
9 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 17:00 w Domu Sąsiedzkim, ul. Podgórze 2-4.
W przypadku dużej liczby osób zainteresowanych wzięciem udziału
w spotkaniu, odbędzie się ono także przy użyciu środków porozumiewania
się na odległość (hybrydowo). Aby wziąć udział w dyskusji publicznej należy
zgłosić chęć udziału w spotkaniu do dnia 7 czerwca 2021 r. (poniedziałek)
drogą mailową na adres: rewitalizacja@um.kalisz.pl. W ramach dyskusji
publicznej będzie możliwość złożenia uwag ustnych do protokołu.
5) spaceru badawczego po obszarze objętym zakresem opracowania projektu
miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze, który odbędzie
się w dniu 16 czerwca 2021 r. (środa) w godzinach 17:00-19:00. Zbiórka osób
zainteresowanych przy Domu Sąsiedzkim (ul. Podgórze 2-4). Aby wziąć
udział w spacerze należy zgłosić chęć udziału w spotkaniu do dnia 14
czerwca
2021
r.
(poniedziałek)
drogą
mailową
na
adres:
rewitalizacja@um.kalisz.pl. Liczba uczestników spaceru jest ograniczona.
8. Zakres negocjowalny konsultacji ograniczony jest do zagadnień związanych
z projektem miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko.

1.

§2
Informacja o konsultacjach zostanie opublikowana:
1) w formie ogłoszenia: w lokalnej prasie oraz na stronach internetowych
Urzędu Miasta Kalisza: www.kalisz.pl, www.rewitalizacjakalisz.pl na stronie BIP
Urzędu Miasta Kalisza www.bip.kalisz.pl, w zakładce „Konsultacje społeczne”
oraz w zakładce „ Zagospodarowanie przestrzenne – projekty studium i
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”.

2) w formie obwieszczenia na tablicach i słupach ogłoszeniowych na terenie

miasta.
2. Treść ogłoszenia i obwieszczenia zgodna jest z załącznikiem nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
§3
O wynikach konsultacji Prezydent Miasta poinformuje na stronach internetowych
Urzędu Miasta Kalisza: www.kalisz.pl, www.rewitalizacjakalisz.pl oraz na stronie BIP
Urzędu Miasta Kalisza www.bip.kalisz.pl w zakładce „Konsultacje społeczne” oraz
w zakładce „ Zagospodarowanie przestrzenne – projekty studium i miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego”
w terminie 21 dni od dnia ich
zakończenia.
§4
Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Biuro Rewitalizacji
w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Kalisza.
§5
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu
Miasta Kalisza.
§6
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent
Miasta Kalisza
/…/
Krystian Kinasowski

Załącznik nr 1 do
zarządzenia Nr 278/2021
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 19 maja 2021 r.

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu rewitalizacji
Jabłkowskiego-Podgórze w Kaliszu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 1 w związku z art. 37n ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm. ), art. 39
ust. 1 pkt 1-5 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) oraz uchwały nr VI/67/2019 Rady Miasta
Kalisza z dnia 28 lutego 2019 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze w Kaliszu, obejmującego obszar
ograniczony ulicami: Aleja Wojska Polskiego, Harcerska, Poznańska, Mikołaja Kopernika
i Wojciecha Jabłkowskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 26
maja do 16 czerwca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza przy Głównym Rynku 20 (Biuro
Rewitalizacji, pok. 11) w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz na stronie internetowej Biuletynu
Informacji
Publicznych
Urzędu
Miasta
Kalisza
(www.bip.kalisz.pl)
w zakładce
Zagospodarowanie
przestrzenne
–
projekty
studium
i
miejscowych
planów
zagospodarowania przestrzennego oraz w zakładce Konsultacje społeczne.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu rewitalizacji
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 9 czerwca 2021 r. (środa) o
godz. 17:00 w Domu Sąsiedzkim, ul. Podgórze 2-4. W przypadku dużej liczby osób
zainteresowanych wzięciem udziału w spotkaniu, odbędzie się ono także przy użyciu środków
porozumiewania się na odległość (hybrydowo). Aby wziąć udział w dyskusji publicznej należy
zgłosić chęć udziału w spotkaniu do dnia 7 czerwca (poniedziałek) drogą mailową na adres:
rewitalizacja@um.kalisz.pl. Podczas dyskusji będzie można zgłosić uwagi do protokołu.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie
miejscowego planu rewitalizacji, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać 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 2 lipca 2021 r.
Ponadto informuję, że konsultacje dotyczące projektu miejscowego planu rewitalizacji
Jabłkowskiego-Podgórze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostaną także
przeprowadzone w następujących formach:
1. zbierania uwag do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
poprzez ankietę on-line, która zostanie udostępniona w dniach od 26.05.2021 r. do
30.06.2021r. Odnośnik do ankiety zostanie podany na stronach www.kalisz.pl oraz
www.rewitalizacjakalisz.pl,
2. spaceru badawczego po obszarze objętym zakresem opracowania projektu
miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze, który odbędzie się
w dniu 16 czerwca 2021 r. (środa) w godzinach 17:00-19:00. Zbiórka osób

zainteresowanych przy Domu Sąsiedzkim (ul. Podgórze 2-4). Aby wziąć udział
w spacerze należy zgłosić chęć udziału w spotkaniu do dnia 14 czerwca 2021 r.
(poniedziałek) drogą mailową na adres: rewitalizacja@um.kalisz.pl. Liczba
uczestników spaceru jest ograniczona.
Prezydent
Miasta Kalisza
/…/
Krystian Kinasowski

