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w Mosinie

Dotyczy: pisma PP.67271.2.2014.MS Rada Miejska w Mosinie odpowiedzi na zapytanie z
dnia 31 grudnia 2013r., w sprawie udzielenia informacji na temat ilości miejsc postojowych w
wydanych decyzjach lokalizacyjnych dla powstałego osiedla Family House Sp. zo.o. w
Czapurach, w szczególności przy ulicy Morelowej. Uzupełnionej odpowiedzią z dnia 27
stycznia 2014r, PP.67271.2.2014.MS BR.0003.722.2014 i z dnia 19 lutego 2014r.
PP.67271.2.2014.MS BR.0003.722.2014.

Zgodnie 37 ust. 3 Statutu Gminy Mosina przyjętego uchwałą nr LI/369/l 3 Rady Miejskiej
w Mosinie z dnia 3 grudnia 2013r. (Dz.Urz.Woj.Wielkopolskiego z 2014r., poz. 154), który
obowiązuje od 23 stycznia 2014r.. Z powyższego wynika, iż Radny może się zwrócić do
Przewodniczącego Rady o niezwłoczne uzupełnienie odpowiedzi co niniejszym czynię.
Nie otrzymałam odpowiedzi dotyczącej miejsc parkingowych.

Proszę o podanie liczby miejsc parkingowych (postojowych) wyznaczonych dla jedne2o
mieszkania w wydanych decyzjach lokalizacyjnych dla powstałego osiedla Family House
Sp. zo.o. w Czapurach

Zapytanie proszę traktować jako udostępnienie informacji publicznej bez inicjowania
jakiegokolwiek dodatkowego postępowania wyjaśniającego. W pismach Burmistrz zapewnia
o zastosowaniu standardów w wydawanych decyzjach, wobec powyższego podanie liczby
miejsc parkingowych zgodne z wydanymi decyzjami nie powinno inicjować dodatkowego
postępowania.
Informuję, iż pismo z di1ia 14 stycznia 2014r nr PP.67271.2.2014.MS zapewnia o zgodności
ze standardami stosowanymi na terenie gminy Mosina, natomiast brak konkretnej
odpowiedzi, ile miejsc postojowych na terenie osiedla realizowanego przez Family House Sp.
z o.o w Czapurach określił Burmistrz w wydanych decyzjach lokalizacyjnych. Pismo
PP.67271.2.2014.MS BR.0003.722.2014 z dnia 27 stycznia 2014 r, zawiera informację o
stosowanych standardach bez podania liczby wyznaczonych miejsc dla osiedla w Czapurach.
Jeżeli Burmistrz pisze: . . . „Obecnie przyjmuje się, że zarówno dla zabudowy mieszkaniowej
jak i wielorodzinnej 2 miejsca postojowe na 1 mieszkanie...” uznaję, iż nie udzielił
odpowiedzi na zadane pytanie, tylko przedstawił założenia, którymi się kieruje w wydawaniu
decyzji.
Proszę o wskazanie liczby wyznaczonych miejsc na terenie osiedla realizowanego przez
Family House Sp. z o.o w Czapurach.

Z poważaniem

?



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

Mosina, dnia 28 lutego 2014 r.
BR.0003.722.2014
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Tuąd M3L
w Mosini

Pani
Zofia Sp”ringer
Burmistrz Gminy Mosina

Uprzejmie informuję, że pismem z dnia 26 lutego 2014 r., którego kserokopię

przekazuję w załączeniu, radna Małgorzata Twardowska zwróciła się do mnie o niezwłoczne

uzupełnienie odpowiedzi na jej zapytanie w sprawie udzielenia informacji na temat ilości

miejsc postojowych w wydanych decyzjach lokalizacyjnych dla osiedla Famiły House

w Czapurach. Dotychczasowe odpowiedzi udzielone jej w tej sprawie:

nr PP.67271.2.2014.MS z 14 i 27 stycznia oraz 19 lutego 2014 r. uznała bowiem

za niewystarczające. W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o przekazanie wyżej

wymienionej radnej informacji, których oczekuje.
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