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               Załącznik nr 2 
               do uchwały nr LX/407/10 
               Rady Miejskiej w Mosinie 
               z dnia 27 maja 2010 r. 

 
Lista nieuwzględnionych uwag oraz ich części, wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
pomiędzy ul. Kolejową, Śremską, Wawrzyniaka i Dworcową w Mosinie. 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. 
zm.), Rada Miejska w Mosinie rozstrzyga, co następuje: 

 

Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej  

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu 
planu  

dla nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Mosinie 

załącznik do uchwały 
 nr LX/407/10 

z dnia 27 maja 2010 r. 
Uwagi 

uwaga 
uwzględniona 

uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 08-10-2009 Lesław Markiewicz 

62-040 
Puszczykowo 
Ul. Pomorska 21 

1.Dopuszczenie 
lokalizacji usług  
w innych 
kondygnacjach poza 
parterem. 

Obszar planu 
1393 obręb 
Mosina 

2MW 

x x 

Zapisy planu 
uniemożliwiają jedynie 
mieszania funkcji 
mieszkalnych  
i usługowych, które 
mogą ze sobą 
kolidować. 

2.Doprecyzowania 
kwestii powierzchni 
biologicznie czynnej.  x 

Przepisy odrębne 
definiują pojęcie  
i określają sposób 
obliczania terenu. 

3.Doprecyzowania 
definicji wysokości 
budynków. 

 x 
Definicja znajduje się  
w przepisach 
odrębnych. 

4.Sprecyzowania 
zapisów § 18.  x 

Ograniczenia określają 
przepisy odrębne. 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej  

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu 
planu  

dla nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Mosinie 

załącznik do uchwały 
 nr LX/407/10 

z dnia 27 maja 2010 r. 
Uwagi 

uwaga 
uwzględniona 

uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2. 22-10-2009 Dorota Grzywacz 

62-050 Mosina, 
ul. Leśna 24 

1.Dopuszczenie 
zapewnienia miejsc 
parkingowych  
dla obsługi 1MW  
na terenie 1KDW. 

1923, 1924 
Mosina 

1U, 1MW 

 x  

2.Zwiększenie 
dopuszczalnej 
powierzchni zabudowy 
na terenie 1MW  
(na części działki 1924 
po korekcie przebiegu 
linii rozgraniczającej 
tereny w planie)  
do 65 %. 

x x 

Uwzględniona w części. 
Możliwość zabudowy 
do 50 % powierzchni 
działki budowlanej. 
 

3.Zwiększenie 
dopuszczalnej 
powierzchni zabudowy 
na terenie 1U do 50 %. 

 x 

 

3. 02-11-2009 Bolesław Kamiński 
62-050 Mosina, 
ul. Kolejowa 10 

1.Przeznaczenie działek 
pod zabudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną. 

1944, 1945/3, 
1937/2 

3MW, 4MW, 
3MN, 1KD-D, 
3KDW, ZP x x 

Działka  
o nr ewid. 1945/3 obręb 
Mosina jest częściowo 
na terenie 3MN. 

2.Przeznaczenie działki 
na drogę dojazdowa  
do w/w działek. 

1942/4 1KD-D, 3KDW, 
3MN, 4MW, ZP x x 

 

3.Konieczność 
uwzględniania prawa 
własności jako 
nadrzędnego  
w procedurze 
planistycznej. 

Obszar planu  

x x 

Uwaga częściowo 
uwzględniona, 
ponieważ w wyniku 
składania sprzecznych 
wniosków i uwag  
do planu nie mogą być 
wszystkie one 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej  

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu 
planu  

dla nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Mosinie 

załącznik do uchwały 
 nr LX/407/10 

z dnia 27 maja 2010 r. 
Uwagi 

uwaga 
uwzględniona 

uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
uwzględnione 
jednocześnie. 

4. 02-11-2009 Hilaria Klebba 
Andrzej Kuhnke 
62-050 Mosina 
ul. Wawrzyniaka 11 

1.Zmiana przeznaczenia 
w projekcie planu  
z zabudowy 
wielorodzinnej  
na jednorodzinną. 

1919, 1920, 
1921 obręb 
Mosina 

2MN, 1MW,  
1KD-D 

 x 

 

2.Rozważenie 
możliwości 
przeprojektowania drogi 
1KD-D jako 
jednokierunkowej. 

 x 

Mpzp nie przesądza  
o organizacji ruchu. 

3.Rozpatrzenie 
możliwości zachowania 
istniejącego 
drzewostanu. 

 x 

Projektowany sposób 
zagospodarowania 
uniemożliwia 
zachowanie 
drzewostanu w całości. 

5. 04-11-2009 Piotr Zielewicz 
62-050 Mosina 
ul. Wawrzyniaka 14 

1.Objęcie ulicy 
jednolitym sposobem 
zagospodarowania. 
 

1925 obręb 
Mosina 

1U 

 x 

Ulica jest już 
niejednolita  
pod względem funkcji  
i charakteru zabudowy  
i próba ujednolicenia 
może być krzywdząca. 
Mpzp wyodrębnił część 
czysto usługową. 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej  

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu 
planu  

dla nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Mosinie 

załącznik do uchwały 
 nr LX/407/10 

z dnia 27 maja 2010 r. 
Uwagi 

uwaga 
uwzględniona 

uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2. Gabaryty 
planowanych budynków 
usługowych zburzą ład 
przestrzenny ulicy. 

 x 

Ulica jest już 
niejednolita  
pod względem funkcji  
i charakteru zabudowy, 
parametry 
proponowanych 
budynków usługowych 
nawiązują  
do istniejących  
w sąsiedztwie, nie 
zburzą ładu 
przestrzennego. 

3. Zmiana sposobu 
użytkowania 
nieruchomości 
sąsiednich wpłynie 
niekorzystnie  
na nieruchomości 
wykorzystywane  
na cele mieszkaniowe. 

 x 

Projekt nie pogłębia 
zróżnicowania 
funkcjonalnego, wręcz 
stara się porządkować 
przez wyodrębnianie 
istniejących usług. 

4. Zwiększenie wartości 
katastralnej 
nieruchomości 
spowoduje nałożenie 
opłaty planistycznej  
na właściciela 
nieruchomości. 

  x Wyłącznie w momencie 
sprzedaży. 
Wartość gruntu 
usługowego nawet 
umniejszona przez 
opłatę planistyczną 
będzie wyższa, dlatego 
realnej straty nie będzie. 

 
Rada Miejska w Mosinie postanawia nie uwzględnić wyżej wymienionych uwag i ich części oraz utrzymać w mocy ustalenia projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pomiędzy ul. Kolejową, Śremską, Wawrzyniaka i Dworcową w Mosinie. 


