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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XLI/261/09 
Rady Miejskiej w Mosinie 
z dnia 26 lutego 2009 r.  

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu 
 
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: 
 
Do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 8 października 2008 r. do 31 października 2008 r. wpłynęły następujące 
uwagi: 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w 
Mosinie  załącznik do uchwały nr 
XLI/261/09 z dnia 26 lutego 2009 

r. 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 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nieuwzglę- 

dniona 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 9 10 11 

1. 

16.10.2008 r. Paweł Foltyn 
 

1) wniosek o zmianę 
przeznaczenia terenu 
oznaczonego w projekcie 
mpzp symbolem 14R/ZL 
na tereny rolnicze; 

2) wniosek o dopuszczenie 
zabudowy kubaturowej na 
działkach 9/14, 9/18. 

dz. nr ewid.: 9/2, 
9/14, 9/15, 9/17, 
9/18, obręb 
Daszewice 

28RM – tereny 
zabudowy 
zagrodowej w 
gospodarstwach 
rolnych, 
14R/ZL – tereny 
rolnicze 
przeznaczone do 
zalesienia, 
16ZL – las, 

- nieuwzględniono 
 

postanawia się 
podtrzymać ustalenia 
planu 

2. 
14.11.2008 r. Małgorzata Cwalina 

 
1) uwaga dotycząca strefy 

lokalizacji projektowanej 
linii wysokiego napięcia; 

dz. nr ewid. 76/2, 
obręb Daszewice 

8R - tereny 
rolnicze, 
9Zl - lasy 

- nieuwzględniono 
 

postanawia się 
podtrzymać ustalenia 
planu 

3. 
17.11.2008 r. Marek Foltyn - postulat powtórnego 

rozpatrzenia wniosków 
składanych na etapie 

dz. nr ewid.: 73/106, 
75/26, 75/3, 70/25-
70/45 obręb 

8R – tereny 
rolnicze,  
9ZL – lasy; 

- nieuwzględniona 
postanawia się 
podtrzymać ustalenia 
planu i nie uwzględniać 
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Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w 
Mosinie  załącznik do uchwały nr 
XLI/261/09 z dnia 26 lutego 2009 

r. 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 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nieuwzglę- 

dniona 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 9 10 11 
przystąpienia do sporządzenia 
projektu planu, 
-zarzuty dotyczące procedury 
formalno-prawnej, 

Daszewice 10R/ZL – tereny 
rolnicze 
przeznaczone do 
zalesienia,  

wniosków składanych 
na etapie przystąpienie 
do sporządzenia 
projektu planu 

4. 

17.11.2008 r. Krzysztof 
Kurkowiak 
 

- postulat powtórnego 
rozpatrzenia wniosków 
składanych na etapie 
przystąpienia do sporządzenia 
projektu planu, 
-zarzuty dotyczące procedury 
formalno-prawnej 
 

dz. nr ewid.: 101/2, 
119 obręb 
Daszewice 

8R – tereny 
rolnicze  

- nieuwzględniona 

postanawia się 
podtrzymać ustalenia 
planu i nie uwzględniać 
wniosków składanych 
na etapie przystąpienie 
do sporządzenia 
projektu planu 

5. 

17.11.2008 r. Małgorzata, 
Ryszard Leon  
Twardowscy 
 

-postulat powtórnego 
rozpatrzenia wniosków 
składanych na etapie 
przystąpienia do sporządzenia 
projektu planu, 
-zarzuty dotyczące procedury 
formalno-prawnej, 

dz. nr ewid.: 4, 30, 
31, 11, 16, 53, 54, 
55 obręb Daszewice 

8R, 13R, 17R, – 
tereny rolnicze 

- nieuwzględniona 

postanawia się 
podtrzymać ustalenia 
planu i nie uwzględniać 
wniosków składanych 
na etapie przystąpienie 
do sporządzenia 
projektu planu 

6. 

17.11.2008 r. Przemysław Śliwa 
 

-zarzuty dotyczące procedury 
formalno-prawnej; 
-wniosek o umożliwienie 
budowy siedliska  

dz. nr ewid.: 41, 
44/2 obręb 
Daszewice 

8R – tereny 
rolnicze 

- nieuwzględniona 

 
postanawia się 
podtrzymać ustalenia 
planu  
 

7. 

18.11.2008 r. Urszula, Zygmunt 
Ryczek 
 

- postulat powtórnego 
rozpatrzenia wniosków 
składanych na etapie 
przystąpienia do sporządzenia 
projektu planu, 
-zarzuty dotyczące procedury 

dz. nr ewid.:766/1-
766/8, 767/1-767/8, 
765/1-765/8, 70/6-
70/22, 70/24 obręb 
Daszewice  

8R - tereny 
rolnicze 

- nieuwzględniona 

- uwaga wpłynęła po 
upływie terminu 
przeznaczonego na 
składanie uwag, 

- postanawia się 
podtrzymać ustalenia 
planu i nie 
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Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w 
Mosinie  załącznik do uchwały nr 
XLI/261/09 z dnia 26 lutego 2009 

r. 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 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nieuwzglę- 

dniona 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 9 10 11 
formalno-prawnej, 
 

uwzględniać 
wniosków składanych 
na etapie przystąpienie 
do sporządzenia 
projektu planu 

8. 

19.11.2008 r. Małgorzata, Leon 
Twardowscy 
 

- postulat zmiany zapisów 
dotyczących zakazu zabudowy 
kubaturowej na terenach 
rolniczych; 

dz. nr ewid.: 4, 11, 
16, 30, 31, 53, 54, 
55 obręb Daszewice 

8R, 13R, 17R – 
tereny rolnicze 

- nieuwzględniona 

- uwaga wpłynęła po 
upływie terminu 
przeznaczonego na 
składanie uwag, 

- postanawia się 
podtrzymać ustalenia 
planu . 

9. 

19.11.2008 r. Paweł Twardowski 
 

- postulat zmiany zapisów 
dotyczących zakazu zabudowy 
kubaturowej na terenach 
rolniczych; 

dz. nr ewid.: 4, 11, 
30, 31, 49/8-49/11 
obręb Daszewice 

8R, 13R, 17R – 
tereny rolnicze 

- nieuwzględniona 

- uwaga wpłynęła po 
upływie terminu 
przeznaczonego na 
składanie uwag, 

- postanawia się 
podtrzymać ustalenia 
planu . 

10. 

19.11.2008 r. Aleksandra 
Twardowska 
 

- postulat zmiany zapisów 
dotyczących zakazu zabudowy 
kubaturowej na terenach 
rolniczych;  

dz. nr ewid.: 49/4-
49/7, 54, 55 obręb 
Daszewice 

8R – tereny 
rolnicze 

- nieuwzględniona 

- uwaga wpłynęła po 
upływie terminu 
przeznaczonego na 
składanie uwag, 

- postanawia się 
podtrzymać ustalenia 
planu . 
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Do projektu planu powtórnie wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 17 grudnia 2008 r. do 9 stycznia 2009 r. wpłynęły następujące 
uwagi: 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej 
w Mosinie załącznik do uchwały 
nr XLI/261/09 z dnia 26 lutego 

2009 r. 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 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nieuwzglę- 

dniona 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 9 10 11 

11. 

29.12.2008 r. Paweł Foltyn − wniosek o pozostawienie działek 9/14 
i 9/18 jako użytki rolne 

dz. nr ewid.: 9/2, 
9/14, 9/15, 9/17, 
9/18, obręb 
Daszewice 

14R/ZL – tereny 
rolnicze 
przeznaczone do 
zalesienia 
 

- nieuwzględniona 
postanawia się 

podtrzymać 
ustalenia planu 

12. 

23.01.2009 r. Piotr Giziński 
 

− wniosek o przeprowadzenie 
ponownej (trzeciej) dyskusji 
publicznej, 

− zarzuty dotyczące procedury 
formalno-prawnej, 

− wniosek o dopuszczenie na terenie 
objętym planem możliwości 
zabudowy, 

− brak zgody na przeprowadzenie przez 
tereny rolne linii najwyższych napięć 
lub przeprowadzenie jej po terenach 
zalesionych w oddaleniu od 
istniejącej i postulowanej zabudowy 
lub zastosowanie innych rozwiązań 
chroniących teren przed lokalizacją 
linii, 

− konieczność jednoznacznego 
ustalenia przebiegu linii lub 
zachowania przebiegu w pasie 
istniejącej linii 220kV. 

uwagi dotyczące 
całego planu 

- - nieuwzględnione 
postanawia się 

podtrzymać 
ustalenia planu 

13. 
23.01.2009 r. Magdalena Jaskier-

Konieczna, 
− wniosek o przeprowadzenie 

ponownej (trzeciej) dyskusji 
uwagi dotyczące 
całego planu - - nieuwzględnione postanawia się 

podtrzymać 
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Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej 
w Mosinie załącznik do uchwały 
nr XLI/261/09 z dnia 26 lutego 

2009 r. 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 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nieuwzglę- 

dniona 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 9 10 11 
Wojciech Konieczny 
 

publicznej, 
− zarzuty dotyczące procedury 

formalno-prawnej, 
− wniosek o dopuszczenie na terenie 

objętym planem możliwości 
zabudowy, 

− brak zgody na przeprowadzenie przez 
tereny rolne linii najwyższych napięć 
lub przeprowadzenie jej po terenach 
zalesionych w oddaleniu od 
istniejącej i postulowanej zabudowy 
lub zastosowanie innych rozwiązań 
chroniących teren przed lokalizacją 
linii, 

− konieczność jednoznacznego 
ustalenia przebiegu linii lub 
zachowania przebiegu w pasie 
istniejącej linii 220kV. 

ustalenia planu 

14. 

23.01.2009 r. Paweł Dalaszyński 
 

− wniosek o przeprowadzenie 
ponownej (trzeciej) dyskusji 
publicznej, 

− zarzuty dotyczące procedury 
formalno-prawnej, 

− wniosek o dopuszczenie na terenie 
objętym planem możliwości 
zabudowy, 

− brak zgody na przeprowadzenie przez 
tereny rolne linii najwyższych napięć 
lub przeprowadzenie jej po terenach 
zalesionych w oddaleniu od 

uwagi dotyczące 
całego planu 

- - nieuwzględnione 
postanawia się 

podtrzymać 
ustalenia planu 
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Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej 
w Mosinie załącznik do uchwały 
nr XLI/261/09 z dnia 26 lutego 

2009 r. 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 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nieuwzglę- 

dniona 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 9 10 11 
istniejącej i postulowanej zabudowy 
lub zastosowanie innych rozwiązań 
chroniących teren przed lokalizacją 
linii, 

− konieczność jednoznacznego 
ustalenia przebiegu linii lub 
zachowania przebiegu w pasie 
istniejącej linii 220kV. 

15. 

23.01.2009 r. Barbara Kosicka 
 

− wniosek o przeprowadzenie 
ponownej (trzeciej) dyskusji 
publicznej, 

− zarzuty dotyczące procedury 
formalno-prawnej, 

−  wniosek o dopuszczenie na terenie 
objętym planem możliwości 
zabudowy, 

− brak zgody na przeprowadzenie przez 
tereny rolne linii najwyższych napięć 
lub przeprowadzenie jej po terenach 
zalesionych w oddaleniu od 
istniejącej i postulowanej zabudowy 

− konieczność jednoznacznego 
ustalenia przebiegu linii, lub 
zachowania przebiegu w pasie 
istniejącej linii 220kV. 

uwagi dotyczące 
całego planu 

- - nieuwzględnione 
postanawia się 

podtrzymać 
ustalenia planu 

16. 

23.01.2009 r. Janusz Szulc 
 

− wniosek o przeprowadzenie 
ponownej (trzeciej) dyskusji 
publicznej, 

− zarzuty dotyczące procedury 
formalno-prawnej, 

uwagi dotyczące 
całego planu 

- - nieuwzględnione 
postanawia się 

podtrzymać 
ustalenia planu 
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Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej 
w Mosinie załącznik do uchwały 
nr XLI/261/09 z dnia 26 lutego 

2009 r. 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 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nieuwzglę- 

dniona 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 9 10 11 
− wniosek o dopuszczenie na terenie 

objętym planem możliwości 
zabudowy, 

− brak zgody na przeprowadzenie przez 
tereny rolne linii najwyższych napięć 
lub przeprowadzenie jej po terenach 
zalesionych w oddaleniu od 
istniejącej i postulowanej zabudowy 
lub zastosowanie innych rozwiązań 
chroniących teren przed lokalizacją 
linii, 

− konieczność jednoznacznego 
ustalenia przebiegu linii lub 
zachowania przebiegu w pasie 
istniejącej linii 220kV. 

17. 

23.01.2009 r. Urszula, Zygmunt 
Ryczek 
 

− wniosek o przeprowadzenie ponownej 
(trzeciej) dyskusji publicznej, 

− zarzuty dotyczące procedury formalno-
prawnej, 

− wniosek o dopuszczenie na terenie 
objętym planem możliwości zabudowy, 

− brak zgody na przeprowadzenie przez 
tereny rolne linii najwyższych napięć 
lub przeprowadzenie jej po terenach 
zalesionych w oddaleniu od istniejącej i 
postulowanej zabudowy; 

− konieczność jednoznacznego ustalenia 
przebiegu linii, lub zastosowania 
rozwiązań minimalizujących wpływ 
linii na otoczenie 

uwagi dotyczące 
całego planu 

- - nieuwzględnione 
postanawia się 

podtrzymać 
ustalenia planu 
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Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej 
w Mosinie załącznik do uchwały 
nr XLI/261/09 z dnia 26 lutego 

2009 r. 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 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nieuwzglę- 

dniona 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 9 10 11 

18. 

23.01.2009 r. Marek Foltyn 
Krzysztof Kurkowiak 
Małgorzata, 
Ryszard Leon  
Twardowscy 
 

− wniosek o przeprowadzenie 
ponownej (trzeciej) dyskusji 
publicznej, 

− zarzuty dotyczące procedury 
formalno-prawnej, 

− wniosek o dopuszczenie na terenie 
objętym planem możliwości 
zabudowy, 

− brak zgody na przeprowadzenie przez 
tereny rolne linii najwyższych napięć 
lub przeprowadzenie jej po terenach 
zalesionych w oddaleniu od 
istniejącej i postulowanej zabudowy; 

− konieczność jednoznacznego 
ustalenia przebiegu linii, lub 
zastosowania rozwiązań 
minimalizujących wpływ linii na 
otoczenie. 

uwagi dotyczące 
całego planu 

- - nieuwzględnione 
postanawia się 

podtrzymać 
ustalenia planu 

19. 

26.01.2009 r. Monika Theus, 
Radomił Maria Theus 
Katarzyna Tamara 
Łuczak-Starska 
Rafał Piotr Starski 
 

− wniosek o przeprowadzenie 
ponownej (trzeciej) dyskusji 
publicznej, 

− zarzuty dotyczące procedury 
formalno-prawnej, 

− wniosek o dopuszczenie na terenie 
objętym planem możliwości 
zabudowy, 

− brak zgody na przeprowadzenie przez 
tereny rolne linii najwyższych napięć 
lub przeprowadzenie jej po terenach 
zalesionych w oddaleniu od 

uwagi dotyczące 
całego planu 

- - nieuwzględnione
postanawia się 

podtrzymać 
ustalenia planu 
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Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej 
w Mosinie załącznik do uchwały 
nr XLI/261/09 z dnia 26 lutego 

2009 r. 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 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nieuwzglę- 

dniona 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 9 10 11 
istniejącej i postulowanej zabudowy, 

− konieczność jednoznacznego 
ustalenia przebiegu linii lub 
zachowania przebiegu w pasie 
istniejącej linii 220kV. 

20. 

26.01.2009 r. Jerzy Masłowski 
 

− wniosek o przeprowadzenie 
ponownej (trzeciej) dyskusji 
publicznej, 

− zarzuty dotyczące procedury 
formalno-prawnej, 

− wniosek o dopuszczenie na terenie 
objętym planem możliwości 
zabudowy, 

− brak zgody na przeprowadzenie przez 
tereny rolne linii najwyższych napięć 
lub przeprowadzenie jej po terenach 
zalesionych w oddaleniu od 
istniejącej i postulowanej zabudowy; 

− konieczność jednoznacznego 
ustalenia przebiegu linii lub 
zachowania przebiegu w pasie 
istniejącej linii 220kV. 

uwagi dotyczące 
całego planu 

- - nieuwzględnione 
postanawia się 

podtrzymać 
ustalenia planu 

21. 

27.01.2009 r. Aleksandra, Piotr 
Konieczni 
 

− wniosek o przeprowadzenie 
ponownej (trzeciej) dyskusji 
publicznej, 

− zarzuty dotyczące procedury 
formalno-prawnej, 

− wniosek o dopuszczenie na terenie 
objętym planem możliwości 

uwagi dotyczące 
całego planu 

- - nieuwzględnione

− uwaga wpłynęła 
po upływie 
terminu 
przeznaczonego 
na składanie uwag 

− postanawia się 
podtrzymać 
ustalenia planu 
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Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej 
w Mosinie załącznik do uchwały 
nr XLI/261/09 z dnia 26 lutego 

2009 r. 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 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nieuwzglę- 

dniona 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 9 10 11 
zabudowy, 

− brak zgody na przeprowadzenie przez 
tereny rolne linii najwyższych napięć 
lub przeprowadzenie jej po terenach 
zalesionych w oddaleniu od 
istniejącej i postulowanej zabudowy, 

− konieczność jednoznacznego 
ustalenia przebiegu linii lub 
zachowania przebiegu w pasie 
istniejącej linii 220kV. 

22. 

27.01.2009 r. Damian Mądry 
 

− wniosek o przeprowadzenie 
ponownej (trzeciej) dyskusji 
publicznej, 

− zarzuty dotyczące procedury 
formalno-prawnej, 

− wniosek o dopuszczenie na terenie 
objętym planem możliwości 
zabudowy, 

− brak zgody na przeprowadzenie przez 
tereny rolne linii najwyższych napięć 
lub przeprowadzenie jej po terenach 
zalesionych w oddaleniu od 
istniejącej i postulowanej zabudowy, 

− konieczność jednoznacznego 
ustalenia przebiegu linii lub 
zachowania przebiegu w pasie 
istniejącej linii 220kV. 

uwagi dotyczące 
całego planu 

- - nieuwzględnione

− uwaga wpłynęła 
po upływie 
terminu 
przeznaczonego 
na składanie uwag 

− postanawia się 
podtrzymać 
ustalenia planu  

23. 
27.01.2009 r. Jarosława, Rafał 

Ejsymont 
 

− wniosek o przeprowadzenie 
ponownej (trzeciej) dyskusji 
publicznej, 

uwagi dotyczące 
całego planu - - nieuwzględnione

−  uwaga wpłynęła 
po upływie 
terminu 
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Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej 
w Mosinie załącznik do uchwały 
nr XLI/261/09 z dnia 26 lutego 

2009 r. 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 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nieuwzglę- 

dniona 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 9 10 11 
− zarzuty dotyczące procedury 

formalno-prawnej, 
− wniosek o dopuszczenie na terenie 

objętym planem możliwości 
zabudowy, 

− brak zgody na przeprowadzenie przez 
tereny rolne linii najwyższych napięć 
lub przeprowadzenie jej po terenach 
zalesionych w oddaleniu od 
istniejącej i postulowanej zabudowy, 

− konieczność jednoznacznego 
ustalenia przebiegu linii lub 
zachowania przebiegu w pasie 
istniejącej linii 220kV. 

przeznaczonego 
na składanie uwag 

−  postanawia się 
podtrzymać 
ustalenia planu 

24. 

27.01.2009 r. Izabela Wasiela 
 

− wniosek o przeprowadzenie 
ponownej (trzeciej) dyskusji 
publicznej, 

− zarzuty dotyczące procedury 
formalno-prawnej, 

− wniosek o dopuszczenie na terenie 
objętym planem możliwości 
zabudowy, 

− brak zgody na przeprowadzenie przez 
tereny rolne linii najwyższych napięć 
lub przeprowadzenie jej po terenach 
zalesionych w oddaleniu od 
istniejącej i postulowanej zabudowy, 

− konieczność jednoznacznego 
ustalenia przebiegu linii lub 
zachowania przebiegu w pasie 

uwagi dotyczące 
całego planu 

- - nieuwzględnione

− uwaga wpłynęła 
po upływie 
terminu 
przeznaczonego 
na składanie uwag 

− postanawia się 
podtrzymać 
ustalenia planu 



 12 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej 
w Mosinie załącznik do uchwały 
nr XLI/261/09 z dnia 26 lutego 

2009 r. 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 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nieuwzglę- 

dniona 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 9 10 11 
istniejącej linii 220kV. 

25. 

27.01.2009 r. Jacek Wasiela 
 

− wniosek o przeprowadzenie 
ponownej (trzeciej) dyskusji 
publicznej, 

− zarzuty dotyczące procedury 
formalno-prawnej, 

− wniosek o dopuszczenie na terenie 
objętym planem możliwości 
zabudowy, 

− brak zgody na przeprowadzenie przez 
tereny rolne linii najwyższych napięć 
lub przeprowadzenie jej po terenach 
zalesionych w oddaleniu od 
istniejącej i postulowanej zabudowy, 

− konieczność jednoznacznego 
ustalenia przebiegu linii lub 
zachowania przebiegu w pasie 
istniejącej linii 220kV. 

uwagi dotyczące 
całego planu 

- - nieuwzględnione

− uwaga wpłynęła 
po upływie 
terminu 
przeznaczonego 
na składanie uwag 

− postanawia się 
podtrzymać 
ustalenia planu 

 

26. 

28.01.2009 r. Andrzej Rudziński 
Bogdan Stojkowski 
 

− wniosek o przeprowadzenie 
ponownej (trzeciej) dyskusji 
publicznej, 

− zarzuty dotyczące procedury 
formalno-prawnej, 

− wniosek o dopuszczenie na terenie 
objętym planem możliwości 
zabudowy, 

− brak zgody na przeprowadzenie przez 
tereny rolne linii najwyższych napięć 
lub przeprowadzenie jej po terenach 

uwagi dotyczące 
całego planu 

- - nieuwzględnione

− uwaga wpłynęła 
po upływie 
terminu 
przeznaczonego 
na składanie uwag 

− postanawia się 
podtrzymać 
ustalenia planu 

− część uwag jest 
złożona 
bezprzedmiotowo 
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Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej 
w Mosinie załącznik do uchwały 
nr XLI/261/09 z dnia 26 lutego 

2009 r. 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 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nieuwzglę- 

dniona 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 9 10 11 
zalesionych w oddaleniu od 
istniejącej i postulowanej zabudowy, 

− konieczność jednoznacznego 
ustalenia przebiegu linii lub 
zachowania przebiegu w pasie 
istniejącej linii 220kV, 

− wniosek o udostępnienie informacji z 
przebiegu spotkania władz gminy z 
inwestorem linii najwyższego 
napięcia, 

− wniosek o przeprowadzenie rozprawy 
administracyjnej z udziałem 
zainteresowanych stron w przypadku 
odrzucenia w/w wniosków. 

27. 

28.01.2009 r. Aleksandra 
Twardowska 
 

− postulat zniesienia zakazu zabudowy 
kubaturowej na terenie objętym 
miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 

dz. nr ewid.: 
49/4-49/7, 54, 55 
obręb Daszewice 

8R – tereny 
rolnicze 

- nieuwzględnione

− uwaga wpłynęła 
po upływie 
terminu 
przeznaczonego 
na składanie uwag 

− postanawia się 
podtrzymać 
ustalenia planu 

28. 

28.01.2009 r. Paweł Twardowski 
 

− postulat zniesienia zakazu zabudowy 
kubaturowej na terenie objętym 
miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 

dz. nr ewid.: 4, 
11, 30, 31, 49/8-
49/11 obręb 
Daszewice 

8R, 13R, 17R  – 
tereny rolnicze 

- nieuwzględnione

− uwaga wpłynęła 
po upływie 
terminu 
przeznaczonego 
na składanie uwag 

− postanawia się 
podtrzymać 
ustalenia planu 
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Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej 
w Mosinie załącznik do uchwały 
nr XLI/261/09 z dnia 26 lutego 

2009 r. 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 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nieuwzglę- 

dniona 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 9 10 11 

29. 

28.01.2009 r. Małgorzata, Leon 
Twardowscy 
 

− postulat zniesienia zakazu zabudowy 
kubaturowej na terenie objętym 
miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 

dz. nr ewid.: 4, 
30, 31, 11, 16, 
53, 54, 55 obręb 
Daszewice 

8R, 13R, 17R  – 
tereny rolnicze 

- nieuwzględnione

− uwaga wpłynęła 
po upływie 
terminu 
przeznaczonego 
na składanie uwag 

− postanawia się 
podtrzymać 
ustalenia planu 

30. 

28.01.2009 r. Tadeusz Pytraczyk 
 

− wniosek o przeprowadzenie 
ponownej (trzeciej) dyskusji 
publicznej, 

− zarzuty dotyczące procedury 
formalno-prawnej, 

− wniosek o dopuszczenie na terenie 
objętym planem możliwości 
zabudowy, 

− brak zgody na przeprowadzenie przez 
tereny rolne linii najwyższych napięć 
lub przeprowadzenie jej po terenach 
zalesionych w oddaleniu od 
istniejącej i postulowanej zabudowy, 

− konieczność jednoznacznego 
ustalenia przebiegu linii lub 
zachowania przebiegu w pasie 
istniejącej linii 220kV. 

uwagi dotyczące 
całego planu 

- - nieuwzględnione

− uwaga wpłynęła 
po upływie 
terminu 
przeznaczonego 
na składanie uwag 

− postanawia się 
podtrzymać 
ustalenia planu 

31. 

28.01.2009 r. Tadeusz Pytraczyk 
 

− wniosek o przeprowadzenie 
ponownej (trzeciej) dyskusji 
publicznej, 

− zarzuty dotyczące procedury 

uwagi dotyczące 
całego planu 

- - nieuwzględnione

− uwaga wpłynęła 
po upływie 
terminu 
przeznaczonego 
na składanie uwag 
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Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej 
w Mosinie załącznik do uchwały 
nr XLI/261/09 z dnia 26 lutego 

2009 r. 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 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nieuwzglę- 

dniona 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 9 10 11 
formalno-prawnej, 

− wniosek o dopuszczenie na terenie 
objętym planem możliwości 
zabudowy, 

− brak zgody na przeprowadzenie przez 
tereny rolne linii najwyższych napięć 
lub przeprowadzenie jej po terenach 
zalesionych w oddaleniu od 
istniejącej i postulowanej zabudowy, 

− konieczność jednoznacznego 
ustalenia przebiegu linii lub 
zachowania przebiegu w pasie 
istniejącej linii 220kV. 

− postanawia się 
podtrzymać 
ustalenia planu 

32. 

28.01.2009 r. Waleria, Jerzy 
Ślusarczyk 
 

− wniosek o przeprowadzenie 
ponownej (trzeciej) dyskusji 
publicznej, 

− zarzuty dotyczące procedury 
formalno-prawnej, 

− wniosek o dopuszczenie na terenie 
objętym planem możliwości 
zabudowy, 

− brak zgody na przeprowadzenie przez 
tereny rolne linii najwyższych napięć 
lub przeprowadzenie jej po terenach 
zalesionych w oddaleniu od 
istniejącej i postulowanej zabudowy, 

− konieczność jednoznacznego 
ustalenia przebiegu linii lub 
zachowania przebiegu w pasie 
istniejącej linii 220kV. 

uwagi dotyczące 
całego planu 

- - nieuwzględnione

− uwaga wpłynęła 
po upływie 
terminu 
przeznaczonego 
na składanie uwag 

− postanawia się 
podtrzymać 
ustalenia planu 
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Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej 
w Mosinie załącznik do uchwały 
nr XLI/261/09 z dnia 26 lutego 

2009 r. 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 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nieuwzglę- 

dniona 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 9 10 11 

33. 

29.01.2009 r. Tomasz Kaliszewski 
 

− wniosek o przeprowadzenie 
ponownej (trzeciej) dyskusji 
publicznej, 

− zarzuty dotyczące procedury 
formalno-prawnej, 

− wniosek o dopuszczenie na terenie 
objętym planem możliwości 
zabudowy, 

− brak zgody na przeprowadzenie przez 
tereny rolne linii najwyższych napięć 
lub przeprowadzenie jej po terenach 
zalesionych w oddaleniu od 
istniejącej i postulowanej zabudowy, 

− konieczność jednoznacznego 
ustalenia przebiegu linii lub 
zachowania przebiegu w pasie 
istniejącej linii 220kV. 

uwagi dotyczące 
całego planu 

- - nieuwzględnione

− uwaga wpłynęła 
po upływie 
terminu 
przeznaczonego 
na składanie uwag 

− postanawia się 
podtrzymać 
ustalenia planu 

34. 

29.01.2009 r. Dorota Kaliszewska 
 

− wniosek o przeprowadzenie 
ponownej (trzeciej) dyskusji 
publicznej, 

− zarzuty dotyczące procedury 
formalno-prawnej, 

− wniosek o dopuszczenie na terenie 
objętym planem możliwości 
zabudowy, 

− brak zgody na przeprowadzenie przez 
tereny rolne linii najwyższych napięć 
lub przeprowadzenie jej po terenach 
zalesionych w oddaleniu od 
istniejącej i postulowanej zabudowy, 

uwagi dotyczące 
całego planu 

- - nieuwzględnione

− uwaga wpłynęła 
po upływie 
terminu 
przeznaczonego 
na składanie uwag 

− postanawia się 
podtrzymać 
ustalenia planu 
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Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej 
w Mosinie załącznik do uchwały 
nr XLI/261/09 z dnia 26 lutego 

2009 r. 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 
uwaga 
uwzglę- 
dniona 

uwaga 
nieuwzglę- 

dniona 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 9 10 11 
− konieczność jednoznacznego 

ustalenia przebiegu linii lub 
zachowania przebiegu w pasie 
istniejącej linii 220kV. 

35. 

09.02.2009 r. Grzegorz Hofman 
Bogusław Mierzwiak 
 

− wniosek o przeprowadzenie 
ponownej (trzeciej) dyskusji 
publicznej, 

− zarzuty dotyczące procedury 
formalno-prawnej, 

− wniosek o dopuszczenie na terenie 
objętym planem możliwości 
zabudowy, 

− brak zgody na przeprowadzenie przez 
tereny rolne linii najwyższych napięć 
lub przeprowadzenie jej po terenach 
zalesionych w oddaleniu od 
istniejącej i postulowanej zabudowy, 

− konieczność jednoznacznego 
ustalenia przebiegu linii lub 
zachowania przebiegu w pasie 
istniejącej linii 220kV. 

uwagi dotyczące 
całego planu 

- - nieuwzględnione

− uwaga wpłynęła 
po upływie 
terminu 
przeznaczonego 
na składanie uwag 

− postanawia się 
podtrzymać 
ustalenia planu 

 
Rada Miejska w Mosinie postanawia nie uwzględnić wyżej wymienionych uwag oraz utrzymać w mocy ustalenia projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki. 
 


