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Nawiązując do interpelacji radnego Łukasza Kasprowicza z 16 marca 2022 roku - będącego 

wnioskiem o przygotowanie i zestawienie zmian, wraz z krótkim uzasadnieniem, przyjętych 

w wyłożonym obecnie projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Mosina w stosunku do obowiązującego dokumentu z 2010 r. - informuję 

że spełnienie prośby radnego nie jest możliwe. 

Projekt nowego studium jest finalnym etapem prac planistycznych. Na prace te składały 

się m.in.: analiza pierwotnie złożonych wniosków dotyczących tego dokumentu oraz praca 

koncepcyjna zespołu projektowego uwzględniająca obecny stan zagospodarowania gminy 

oraz kierunki w zagospodarowaniu w których gmina powinna podążyć. Następnie rozpatrywane były 

stanowiska organów odpowiedzialnych za uzgodnienie i opiniowanie projektu studium. Kolejnym 

etapem było wyłożenie projektu studium do publicznego wglądu i rozpatrzenie złożonych uwag 

w 2018 r. Następnie, po uwzględnieniu części uwag, wprowadzono w projekcie studium stosowne 

zmiany oraz ponowiono procedurę uzgodnieniową. Podkreślenia wymaga to, że co prawda zapisy 

obecnie obowiązującego studium były punktem wyjścia do prowadzonych prac niemniej bezpośrednie 

porównanie wszystkich szczegółowych uwarunkowań, w odniesieniu do konkretnej nieruchomości, 

wymagałoby nieproporcjonalnego nakładu pracy w stosunku do osiągniętych efektów. 

Obecnie wyłożony do publicznego wglądu projekt nowego studium jest ogólnodostępny. 

Można się z nim zapoznać na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mosina (pod adresem: 

www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne —> Plany 

miejscowe). Z obecnie obowiązującym studium można się również samodzielnie zapoznać wyszukując 

konkretną uchwałę Rady Miejskiej w Mosinie (uchwała nr LVI/386/10 z 25 lutego 2010 r.). Tym samym 

każda zainteresowana osoba lub podmiot ma możliwość samodzielnego zestawienia obydwu 

dokumentów w interesującym ją zakresie. Ponadto informuję, że po usunięciu awarii gminnego 

geoportalu planowane jest udostępnienie części mapowej „kierunków” z zarówno obecnie 

obowiązującego jak i opracowywanego studium. Powyższe powinno znacząco ułatwić samodzielne 

porównanie tych dokumentów. 
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