
BURMISTRZ KAŁUSZYNA 

ul. Pocztowa 1 

05-310 Kałuszyn 
Kałuszyn, 08.03.2017 r. 

 

GPS.6721.1.1.2017 

 

OGŁOSZENIE 

BURMISTRZA KAŁUSZYNA 

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Kałuszyn w obszarze A, uchwalonego przez Radę Miejską w 

Kałuszynie uchwałą nr XVI/106/2012 z dnia 24 października 2012 roku (Dz. Urz. Woj. 

Maz. z dnia 24 października 2012 r., poz. 7196). 
 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) 

 

zawiadamiam 
 

o podjęciu przez Radę Miejską w Kałuszynie uchwały Nr XXVI/190/2017 z dnia 7 lutego 

2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn w obszarze A, uchwalonego przez Radę 

Miejską w Kałuszynie uchwałą nr XVI/106/2012 z dnia 24 października 2012 roku (Dz. Urz. 

Woj. Maz. z dnia 24 października 2012 r., poz. 7196) oraz o przystąpieniu do sporządzenia 

w/w projektu zmiany planu. 

 

Przedmiotem zmiany planu jest wpisanie ustaleń dla centrów dystrybucyjnych, określenie dla 

nich ilości miejsc postojowych i wysokości zabudowy, zmiany zapisów dotyczących 

dopuszczalnych rodzajów dachów oraz zmiany rodzajów zabudowy usługowej. 

 

Z niezbędną dokumentacją można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kałuszynie 

05-310 Kałuszyn, ul. Pocztowa 1 pokój nr 6a w godzinach od 9:00 do 15:00. 

Zainteresowani – osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej mogą składać uwagi i wnioski do zmiany planu. 

Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Kałuszynie 

05-310 Kałuszyn, ul. Pocztowa 1, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej na adres e-mail: umkaluszyn@kaluszyn.pl bez konieczności opatrywania ich 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 

2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz.1579) z 

podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia 

miejscowości, której uwaga lub wniosek dotyczy w terminie 21 od daty wywieszenia 

ogłoszenia. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Kałuszyna. 

 

 


