
 

 

OGŁOSZENIE 

BURMISTRZA KAŁUSZYNA 
 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 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 r.  

(Dz. Urz. Woj. Maz.  z 2012 r. poz. 7196). 
 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. 2017 poz.1073) oraz uchwały Rady Miejskiej w Kałuszynie 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 r. roku ( Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2012 r. poz. 7196)  

 

zawiadamiam 
 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

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

Kałuszynie uchwałą nr XVI/105/2012 z dnia 24 października 2012 r. roku (Dz. Urz. Woj. 

Maz. z  2012 r. poz.7196) w dniach od 13 lipca 2017 r. do 4 sierpnia 2017 r. w siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Kałuszynie, przy ul. Pocztowej 1, 05-310 Kałuszyn, pok. nr 6 w 

godz. od 9:00 do 15:00. 
 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego 

odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w 

Kałuszynie, przy ul. Pocztowej 1, 05-310 Kałuszyn, pok. nr 13 (sala konferencyjna). 

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy każdy, to kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 

planu miejscowego może wnieść uwagi. 

 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Kałuszyna z podaniem imienia i nazwiska lub 

nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 

dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 sierpnia 2017 r. w sekretariacie w 

Urzędzie Miejskim w Kałuszynie. 

 

Jednocześnie informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie uzgodnił 

odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. 

zmiany planu (pismo znak: WOOŚ – III.410.181.2017.ARM z dnia 26 kwietnia 2017 r.) oraz 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim uznał brak konieczności  

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego 

dokumentu (opinia sanitarna znak: ZN.4503.19.2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r.) 

 

 

Burmistrz Kałuszyna 

Marian Soszyński 


