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W załączeniu przekazuję kserokopię wniosku radnej Małgorzaty Kaptur

o udostępnienie protokołów kontroli przeprowadzonych na Osiedlu Królewskim w Mosinie.
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NrspraZAPYTANIA I WNIOSKI RADNEGO

1. Imię i nazwisko radnego: Małgorzata Kaptur

2. Wniosek o udostępnienie protokołów kontroli przeprowadzonych na

Osiedlu Królewskim w Mosinie

Skoro, jak podano w odpowiedzi (pismo IK.0003.66.2o14 Z 30 maja 2014 r.), zapis miejscowego
planu, dotyczący miejsc postojowych jest niemożliwy do zrealizowania, ponieważ istnieje sprzeczność w
korzystaniu z wjazdów do posesji a z wzdłużnych miejsc postojowych i dalej: budowa tegoż pasa
postojowego byłaby niezgodna z przepisami prawa nadrzędnego nad przepisami planu miejscowego,
uznać należy, że plan miejscowy z 31.01.2008 r. ( 19. ust.i i 2) był obarczony poważnym błędem,
który należało skorygować uchwalając nowy plan przed sprzedażą działki. Ulica Strzelecka w
obecnym kształcie została oddana do użytku latem 2011 r. Gmina sprzedała działkę 2724/128

później. Starostwo wydało pozwolenie na budowę na tej działce dopiero 6 lutego 2013 r. Kiedy ją
sprzedawano, było wiadomo, że na l:ym obszarze zaszły zmiany. Była ścieżka rowerowa i szkoła
przy ul. Krasickiego.

Proszę o udzielenie informacji

1. Kiedy gmina sprzedała działkę 2724/128?

2. Dlaczego nie zmieniono planu miejscowego przed sprzedażą tej działki i dopuszczono do
powstania zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i innych użytkowników ścieżki rowerowej i
chodnika — trasy dojścia dojazdu dzieci do szkoły?

Składam wniosek 0:

1. Udostępnienie protokołu z kontroli PINB przeprowadzonej na wniosek Burmistrza z 22

kwietnia 2014 r.

2. Udostępnienie protokołu z kontroli specjalisty inżynierii ruchu drogowego Komendy
Miejskiej Policji.

3. Wyjaśnienie, do jakich konkretnie działań poprawiających bezpieczne włączanie się do

ruchu zobowiązał się deweloper.

4. Ponawiam wniosek o wyznaczenie w okolicy (na działce gminnej) dodatkowych miejsc

postojowych w ilości min. 15, o których jest mowa w 19 ust. 2 w UCHWALE NR
XXIV/146/08 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i usług oświaty w Mosinie w rejonie ulic: Strzeleckiej i

Krasickiego. Takie rozwiązanie złagodziłoby problemy wynikające z powstania w tym
miejscu tak intensywnej zabudowy.
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