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Pani 

Małgorzata Kaptur 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Mosinie /w miejscu/ 

Odpowiadając na wniosek Radnego Rady Miejskiej w Mosinie, Pana Arkadiusza 

Cebulskiego z dnia 5 marca 2020 r., znak: BR.0003.293.2020, w sprawie terenu, na 

którym znajdują się działki rekreacyjne, a sąsiadującego z działką 

0 nr ewid. 38, obręb Dymaczewo Nowe, stanowiącą drogę informuję, iż Gmina 

Mosina objęła systemem gospodarki odpadami nieruchomości zamieszkałe. 

Zgodnie z uchwałą nr LXXI/843/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 czerwca 

2018 r., w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości 

1 porządku na terenie gminy Mosina (Dz. U. Woj. Wielk. z 2018 r., poz. 5827), 

zmienianą uchwałą nr XIX/134/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2019 r. 

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie gminy Mosina (Dz. U. Woj. Wielk. z 2019 r., poz. 10681), 

zmienianą uchwałą nr XXMI/162/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 6 lutego 2020 r. 

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie gminy Mosina (Dz. U. Woj. Wielk. z 2020 r., poz. 1583), domki 

letniskowe, zostały zaliczone do nieruchomości niezamieszkałych. 

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (w tym 

właściciele nieruchomości letniskowych oraz działek rekreacyjnych 

wykorzystywanych sezonowo), w przypadku wytwarzania na nich odpadów są 

zobowiązani do przekazywania odpadów podmiotowi wpisanemu do rejestru 

działalności regulowanej na podstawie umowy cywilno-prawnej. 

W kontekście sytuacji planistycznej zaznaczyć należy, iż na omawianym 

obszarze obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na podstawie 

uchwały nr XIII/98/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy jeziorze 

Dymaczewskim w Dymaczewie Nowym, Gmina Mosina. Cześć z terenów położonych 

przy drodze - działce o nr ewid. 38 pozbawiona jest, zgodnie z obowiązującym planem 

możliwości zabudowy. 

  



W miejscu tym wskazać należy, iż właściwość rzeczową z zakresu samowoli 

budowlanej posiada Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Poznaniu. 

Przedmiotowa informacja przygotowana została przez Referat Planowania 

Przestrzennego i Budownictwa przy wykorzystaniu informacji uzyskanej z Referatu 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. 

Jednocześnie w zakresie kwestii dotyczącej nadania nazwy ulicy i przebiegu 

drogi gminnej położonej na działce o nr ewid. 38 w Dymaczewie Nowym 

poinformowana zostanie Pani odrębnym pismem. 

  Z up. Burmistrza 

                 (-) Tomasz Łukowiak 

                  Zastępca Burmistrza 

Otrzymują; 

1. Adresat, 

2. Sekretarz Gminy, 

3. a/a. 
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